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Forandringer er en del af livet hele livet – også ældrelivet.
Når livet tager en drejning, er man allermest sårbar. Når et
menneske bliver ramt af demenssygdom er det ikke bare den
syge, men også de pårørende, vennerne og netværket, der
oplever forandringer, - at livet forandres.
Horsens Kommune har vedtaget ”Strategi for demensområdet
2020-2024”, fordi Horsens Kommune ønsker at:
 Indsatsen på demensområdet bliver til gavn for borgerne,
deres pårørende, medarbejderne og samarbejdspartnerne.
 Imødekomme udfordringerne i forhold til det øgede antal
borgere, der får en demenssygdom.
 Implementere nationale og internationale faglige standarder for indsatsen på demensområdet.

Horsens Kommunes vision

Det vil vi gøre ved at prioritere at
støtte de svageste ældre.

 Alle borgere skal have et godt og
aktivt liv, og være en del af et
fællesskab.

De ældre, der har brug for en særlig støtte til et værdigt liv i en meningsfuld og begribelig hverdag,
skal have individuel, tilrettelagt
hjælp af høj kvalitet.

Horsens Kommunes mål
 Vi vil udvikle vores styrkeposition
på demensområdet.

Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den ældre og de pårørende.

Siden 2016 har Horsens Kommune
arbejdet med at være en demensvenlig kommune. Tilbud er løbende
blevet justeret og indsatser tilrettelagt efter individuelle behov.
Denne positive udvikling ønsker
Horsens Kommune at fortsætte.

Du kan læse Horsens Kommunes
”Strategi for demensområdet, 20202024” på: https://horsens.dk/Politik/StrategierOgPolitikker/Aeldre
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8 spor

Fakta om demens

Strategien for demensområdet
har 8 spor:

I 2018 udarbejdede Horsens
Kommune en demensundersøgelsen. Undersøgelsen viser at:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Civilsamfund
Tidlig opsporing
Lægefaglig udredning
Pårørende
Hverdagstilbuddene
Teknologiske hjælpemidler
Boligtilbud
Medarbejderkompetencer

 Ca. 800 borgere i Horsens Kommune har en demenssygdom.
 106 borgere med demenssygdom bor i demensenhederne.
 209 borgere med demenssygdom bor i almindelige plejeboliger.
 Ca. 500 borgere bor i eget hjem
med tilknytning til et eller flere
tilbud. F.eks. hjemmepleje,
hjemmesygepleje, demenskonsulenter, træning og forebyggende hjemmebesøg.

Værdier
Al pleje og omsorg tager udgangspunkt i værdierne: anerkendelse, respekt og ligeværdighed.
Det er vigtigt at se mennesket
bag sygdommen og det levede
liv. Det medvirker til øget livskvalitet for den enkelte.

Opmærksomhedspunkter
Demensundersøgelsen udpegede
en række opmærksomhedspunkter, der indgår i strategien for demensområdet:

Kontaktperson

 Flere borgere lever med demens.

Alle borgere, der får en demenssygdom, bliver tilbudt at få en
kontaktperson. Kontaktpersonen
hjælper med at iværksætte de
rette tilbud og indsatser på rette
tidspunkt.

 Behov for fortsat fokus på tidlig
opsporing og lægelig udredning.
 Brug for styrket samarbejde på
tværs – både internt i Horsens
Kommune og med eksterne samarbejdspartnere.

Det skaber tryghed, sammenhængende og veltilrettelagte
forløb for borgeren med demenssygdom og for de pårørende.

 Brug for mere formidling af viden
til det øvrige samfund, samarbejdspartnere og internt i Horsens
Kommune.
 Løbende tilpasning af aktiviteter
og tilbud.
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Horsens Kommune - tilbud og kontakter

Demensteamet
Rådgivning og vejledning
Teamet er demenskonsulenterne,
psykolog, ergo- og fysioterapeut.
Sevicecenteret tlf.: 76292800
Hotline
Telefon: 76 29 37 20
Telefontid: Hverdage, kl. 12.30–13.30
demens@horsens.dk
Rådgivningsteam
Daghjem og aflastning
Telefon: 76 29 45 00
Telefontid: Hverdage, kl. 8.30–13.00
Ceres Centeret
Åbne grupper for pårørende.
Den 1. torsdag i måneden, kl. 11.30–13.00
Café Fyrtårnet
Ergoterapeut
Fyrtårnet, Løvenørnsgade 23, Horsens
Telefon: 23 66 61 31

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk
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