BLIV EN
DEMENSVENLIG
KOMMUNE
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2017-2019

JERES KOMMUNE

- EN MERE DEMENSVENLIG KOMMUNE
At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, danskere frygter mest. I Danmark er 85.000
mennesker ramt af en demenssygdom – hvilket betyder at 400.000 – 500.000 af os er pårørende. På
trods af dette føler personen med demens, de pårørende og personale alt for ofte, at de står alene med
sygdommen.
Alle kommuner vil gerne skabe de bedste muligheder for et trygt og værdigt liv, hvor pårørende får fornyet
støtte og vejledning, hvor personalet med nye kompetencer har viden og overskud, og hvor byer og boliger
imødekommer livet med demens. Hvor skal man sætte ind? Hvilke investeringer er vigtigst? Hvem skal
man tale med om at skabe det mest demensvenlige samfund? Demensalliancen igangsatte i 2015 en
bevægelse, for at samle den nyeste viden og de førende eksperter, omkring den lokale demensindsats i
landets kommuner. Via innovationsforløbet Demensrummet har vi, sammen med landets eksperter, en
lang række organisationer og 17 modige kommuner, styrket den lokale demensindsats og udviklet nye
løsninger til personer med demens, deres pårørende og personalet. Nu er vi klar til at udvide, forstærke og
forlænge samarbejdet.
Vi inviterer alle landets kommuner med i et ambitiøst nationalt udviklingsprogram og netværk i 20172019, hvor vi sammen skal skabe et mere demensvenligt Danmark med 98 demensvenlige kommuner.
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ET DEMENSVENLIGT DANMARK
- 98 DEMENSVENLIGE KOMMUNER
Vi giver jer mulighed for at sætte jeres kommune i centrum for
nytænkning, videndeling og sparring med andre kommuner, sektorer
og faggrupper. Sammen med politikere, praktikere og kolleger fra jeres
kommune vil vi sammen med landets sundheds- og demenseksperter
finde, forstærke og formidle de bedste løsninger.
Som en del af netværket for demensvenlige kommuner, er I ikke bare
med til at styrke demensindsatsen i jeres kommune, I er med til at løfte
demensområdet i hele Danmark. Ved at samle erfaringer og løsninger
i et fælles netværk, kan vi sikre, at den gode idé i Stevns, hurtigt kan
skabe bedre liv for en borger i Thisted. Sammen skaber vi, med 98
demensvenlige kommuner, et mere demensvenligt Danmark, hvor man
aldrig er alene med demens.
Vi håber, du vil være med på næste rejse i en ny og stærk alliance af
demensvenlige kommuner for at skabe et mere demensvenligt Danmark .
Med venlig hilsen
Demensalliancen
Bjarne Hastrup, Administrerende Direktør, Ældre Sagen
Karen Stæhr, Sektorformand, FOA
Torsten Fels, Direktør, PenSam Pension
Grete Christensen, Formand, Dansk Sygeplejeråd
Tina Nør Langager, Formand, Ergoterapeutforeningen
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I samarbejdet med Demensalliancen har vi
fået nye vinkler på de udfordringer, vi har
haft. Det er muligt at dele og tale om, de
fælles udfordringer der er. Vi har taget initiativ til at etablere et særligt kompetenceudviklingsforløb for ledere på demensområdet
i Aalborg Kommune.
• Aalborg Kommune
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DEMENSVENLIG KOMMUNE CHARTER
ALDRIG ALENE MED DEMENS
Som demensvenlig kommune vil vi arbejde aktivt for at gøre
vores kommune mere demensvenlig for vores borgere med
demens, deres pårørende og personalet. Som demensvenlig
kommune vil vi arbejde politisk og praktisk for:
DET BEDSTE LIV MED DEMENS
- den røde tråd i behandlingsforløbet: hvordan vi sikrer
tidlig opsporing, proaktive tilbud til personer med demens
og den bedste pleje, omsorg og rehabilitering.
DEN BEDSTE STØTTE TIL PÅRØRENDE
- målrettet undervisning og videnbaseret rådgivning
for pårørende til personer med demens. Muligheder for
aflastning og socialt inkluderende fælleskaber.
KOMPETENCELØFT TIL PERSONALE
- fokus på at forstærke kompetenceudviklingen på
demensområdet. God ledelse, tværfagligt samarbejde og
de nødvendige kompetencer giver borgerne og pårørende
den bedste pleje og støtte.
FLERE DEMENSVENLIGE BOLIGER
- bedre boliger, der understøtter det stigende behov for
demensvenlige boliger, gennem demensindretning og
demenssikring af nye og eksisterende plejeboliger.
DEMENSVENLIGE LOKALSAMFUND
- fokus på at nedbryde stigmatiseringen af demens og
på at øge kendskabet til demens hos borgere, butikker,
virksomheder og tilbudsydere, så flere i kommunen har
forudsætninger for at støtte personer med demens og
deres pårørende.
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HVAD I FÅR SOM DEMENSVENLIG KOMMUNE
• Adgang til et unikt udviklingsrum for politikere og
praktikere fra hele landet
• Nye partnere i kommuner og organisationer
• Adgang til et netværk af kommuner og eksperter
• Inspiration til strategi og konkrete koncepter
• Adgang til 1-årligt nationalt event for alle
demensvenlige kommuner for politikere og praktikere
• Mulighed for deltagelse ved individuelle Demensrum
(temadage)
• Adgang til Demensalliancens kommunikationsmateriale
• Adgang til Demensalliancens koncepter og netværk

DET SKAL I SOM DEMENSVENLIG KOMMUNE
• Forpligte jer til charteret for demensvenlige kommuner
• Deltage ved årligt nationalt event
• Hvert år dele ét godt eksempel til inspiration for andre
kommuner

AKTIVITETER 2017 – 2018
• Oktober ’17: Demensrum – Praksisnært kompetenceløft
• December ’17: Demensrum – Støtte til pårørende
• Februar ’18: Demensrum – Livet med demens
• April ’18: Demensrum – Demensvenlige boliger
• Juni ’18 Demensrum – Demensvenligt lokalsamfund
• August ’18: Demensvenlig Kommune Topmøde
• Oktober ’18: Demensrum – Praksisnært kompetenceløft
• December ’18: Demensrum – Støtte til pårørende

Medlemskab og deltagelse i aktiviteter i det nationale
demensrum koster et årligt kontingent af 50.000 kr.
(eks. moms). Kontigentet dækker udgifter til et fælles
projektsekretariat, der varetager koordinations- og
udviklingsaktiviteter. Som medlemmer kan jeres kommune
deltage ved alle alle aktiviteter med op til 5 personer.
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Vi er i gang med at lave en demensvenlig
landsby i Horsens Kommune. Vi har inviteret
lokalsamfundet: Brugsen, idrætsforeningerne, lokalrådet, Ældresagen mm. til at undersøge mulighed om en stand til byfesten.
• Horsens Kommune

Generelt er der kommet ekstremt øget
politisk fokus på demens efter vi har været
med i Demensrummet og Demensalliancen.
Tværfagligt og ikke monofagligt. Mere koordineret og hele indsatser. Der er sat mange
flere ting i gang.
• Varde Kommune
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SÅDAN BLIVER DU MEDLEM
Kontakt Demensalliancen, hvis I ønsker at høre mere om,
hvordan jeres kommune bliver medlem af det nationale
demensrum.
Netværket ledes af Demensalliancens parter og sekretariat
ved Nextstep by Bindslev.

KONTAKT
Andrea Nielsen
an@nextstep.one

