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o
r Indledning
o
r
d

Horsens Kommune er toneangivende på demensområdet, og har siden 2016 arbejdet
med at være en demensvenlig kommune.
Tilbud er løbende blevet justeret og indsatser tilrettelagt efter borgernes individuelle
behov.

Vi vil prioritere at støtte de svageste ældre.
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.
Hjælpen skal tilrettelægges i samarbejde
med den ældre og de pårørende.

Denne positive udvikling ønsker Horsens
Kommune at fortsætte. Derfor er der udarbejdet ”Strategi for demensområdet 2020 2024”.

Både rådgivning og aflastningen af de pårørende skal udvikles.

Velfærds- og Sundhedsudvalgets
mission 2018-2021

I udviklingen af indsatsen inden for demensområdet vil vi fortsat bruge både hjerne, der
er vores faglighed, og vores hjerte, der er
vores nysgerrighed og kreativitet.

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

Vi vil fortsætte med at blive inspireret og inspirere andre.

Velfærds- og Sundhedsudvalgets politiske
målsætning for demensområdet1 er at:
 Udvikle vores styrkeposition på demensområdet.

Delmål 3, Ældre med særlige behov, Velfærdsog Sundhedsudvalgets Arbejdsgrundlag, 20182021.
1

4

Formål
Formålet med ”Strategien for demensområdet 2020-2024”
er, at:
 Horsens Kommunes mission og vision for arbejdet på demensområdet bliver tydelig, til gavn for borgerne, deres
pårørende, medarbejderne samt samarbejdspartnerne.
 Imødekomme udfordringerne i forhold til det øgede antal
borgere, der får en demenssygdom samt implementere
nationale og internationale faglige tendenser.
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o
Fakta
r
o
r
d
I ”Pårørendeundersøgelsen 2017” identificerede vi en række behov. Med udgangspunkt
i de pårørendes behov er der udviklet og
igangsat en række nye indsatser, og eksisterende indsatser er blevet understøttet.

demenssygdom med udfordrende og forstyrrende adfærd.
I ”Pårørendeundersøgelsen 2017” og i ”Demensundersøgelsen 2018” peges der på følgende opmærksomhedspunkter, der indgår i
strategien for demensområdet:

Det fremgår af ”Demensundersøgelsen
2018”, at der er ca. 800 borgere i Horsens
Kommune, der har en demenssygdom.

 Flere borgere lever med demens.

106 borgere med demenssygdom bor i demensenhederne.

 Behov for fortsat fokus på tidlig opsporing og lægelig udredning.

209 borgere med demenssygdom bor i almindelige plejeboliger

 Brug for styrket samarbejde på tværs
– både internt i Horsens Kommune og
med eksterne samarbejdspartnere.

De resterende ca. 500 borgere bor i eget
hjem med tilknytning til en eller flere af de
øvrige tilbud i Sundhed og Ældre, som
hjemmepleje, hjemmesygepleje, demenskonsulenter, træning eller forebyggende
hjemmebesøg.

 Brug for mere formidling af viden
– til det øvrige samfund, samarbejdspartnere og internt i Horsens Kommune.

Desuden viste demensundersøgelsen et
markant fald i antallet af borgere med

 Løbende tilpasning af aktiviteter og tilbud.
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o
8 spor
r
Understøtte borgerens og de pårørendes hverdagsliv
o
r
d
Strategien tager udgangspunkt i den hverdag, som medarbejdere og ledere, i mødet
med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere agerer i.

øget livskvalitet. Den grundlæggende sygepleje2 og personcentrerede omsorg er udgangspunktet for dette3.
Strategien for demensområdet i Horsens
Kommune indeholder 8 spor.

Der bliver til en hver tid taget udgangspunkt
i Horsens Kommunes værdier og sundhedsfremme. Målet er, at hverdagen gøres håndterbar, begribelig og meningsfuld, så borgeren og de pårørende oplever tryghed og
sammenhæng i deres hverdagsliv.

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

Fagligheden blandt kommunens medarbejdere er høj og tager udgangspunkt i en
sundhedsfaglig, neuropædagogisk, neuropsykologisk og socialpædagogisk tilgang til
opgaven.

Civilsamfund
Tidlig opsporing
Lægefaglig udredning
Pårørende
Hverdagstilbuddene
Teknologiske hjælpemidler
Boligtilbud
Medarbejderkompetencer

De 8 spor er udgangspunktet for de indsatser, der skal iværksættes for at strategien
kan leve op til formålet.

I hvert borgerforløb bliver der tilbudt en
kontaktperson, der medvirker til iværksættelse af de rette tilbud og indsatser på rette
tidspunkt. Med dette lykkes det at skabe
tryghed og tilgængelig for borgeren og de
pårørende. Den koordinerede indsats gør, at
der bliver en oplevelse af et sammenhængende og veltilrettelagte forløb.

De 8 spor skal sikre, at man som borger i
Horsens Kommune har viden om området,
således at alle kan håndtere udfordringerne
omkring denne sygdom.

Pleje og omsorg med tydelige menneskelige
værdier, som anerkendelse, respekt og ligeværdighed er afgørende i omsorgen for borgere med demens.
Et andet og yderst vigtigt aspekt i relationen
mellem medarbejdere, borgeren og dennes
pårørende er at se mennesket bag sygdommen og det levede liv. Det medvirker til

Geriatri – Grundbog til sygeplejefaget, Gitte
Rohde, Susanne Rasmussen og Nina Vahl, 2019.
Se pejlemærkerne side 19.

Demenshåndbog - Personcentreret omsorg i
praksis, Sundhedsstyrelsen, 2019. Se pejlemærkerne side 18.
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Civilsamfund
Horsens Kommune - en demensvenlig kommune

Demens er den femte største sygdom, men
stadig tabubelagt. Halvdelen af den danske
befolkning ved ikke, at demens skyldes en
sygdom i hjernen, og det altså ikke er en
naturlig del af det at blive gammel.

Frem mod 2024 vil Horsens Kommune:
 Øge borgernes kendskab til ”De 10 advarselstegn på demens”.
 Understøtte at børn og unge generelt får
større viden om demenssygdomme og at
deres tilknytning til borgere med demenssygdom i plejeboliger og demensplejeboliger øges.

Derfor er det vigtigt, at civilsamfundet har
og får mere viden om sygdommen og konsekvenserne for borgeren, der rammes og
deres pårørende.
Det er vigtigt, at man som borger med en
demenssygdom bliver mødt, som den person man er, og ikke som den sygdom man
har.

 Medvirke til at rekruttere flere pårørende
og frivillige til aktiviteterne i afdelingerne.
 Fastholde og udbygge samarbejdet med
Ældresagen på demensområdet.

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har lavet en befolkningsundersøgelse i
2018. Undersøgelsen viser, at andelen af
danskere der har viden om demenssygdomme er steget betragteligt fra 2016 og
frem til nu. På trods af dette skal der til stadighed være fokus på at øge civilsamfundets
viden på området.

 Stille demenskoordinator og demenskonsulenter til rådighed for deltagelse i undervisning, oplæg og arrangementer.
 Markere den ”Internationale Huskedag”
med særlige arrangementer med oplysning om demens rettet mod borgere og
samarbejdspartnere.

Det er Horsens Kommunes målsætning at
være en demensvenlig kommune. Det fordrer, at civilsamfundet har viden om eller
kendskab til demenssygdomme. Dette for at
civilsamfundet er klædt på til mødet med
borgeren med en demenssygdom både i det
offentlige og private rum. Men også for at
Horsens Kommune kan få viden om, hvilke
indsatser der kunne gavne borgere med demenssygdom og deres pårørende, så hverdagslivet kan leves med størst mulig selvbestemmelse, mestring og livskvalitet.

 Sørge for, at Horsens Kommunes hjemmeside og materiale løbende opdateres
med information om tilbud, arrangementer og aktuelle kontaktoplysninger.
 Sikre let tilgængelighed til viden og information om demenssygdom samt om tilbuddene på området.
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o
Tidlig opsporing
r
Rette indsatser på rette tidspunkt
o
r
d
Forskningsmæssigt er det påvist, at det er
vigtigt, at der sker en tidlig opsporing, så
medicinsk behandling og rette indsatser kan
igangsættes så hurtigt og tidligt som muligt.

Frem mod 2024 vil Horsens Kommune:

Tidlig opsporing er vigtig i forhold til at få
skabt klarhed og viden om sygdomsforløbet
for borgeren, dennes pårørende og sociale
netværk.

 Fastholde at der er let tilgængelighed til
rådgivning, vejledning, supervision og
udredning.

 Fortsat øge synligheden og tilgængeligheden til Demensteamet.

 Fastholde kendskabet og brugen af Hotlinen.

Viden om sygdommen medvirker til mestring af hverdagslivet og dermed øget livskvalitet.

 Øge kompetencerne i hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen med fokus på tidlig
opsporing.

Ved den tidlige opsporing kan indsatser i
form af træning og rehabilitering igangsættes og sygdomsudviklingen kan forsinkes.

 Fastholde og udvikle samarbejdet med
læge og praksispersonale omkring tidlig
opsporing.
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o
Lægefaglig udredning
r
Dialog og sammenhængende forløb.
o
r
d
Det er vigtigt med høj grad af lægelig og
sundhedsfaglig udredning, så den rette behandling og indsats kan iværksættes.

Frem mod 2024 vil Horsens Kommune:
 Have et fortsat fokus på, at borgere, der
vurderes at have en demenssygdom, bliver lægefagligt udredt.

Den sundhedsfaglige udredning skal igangsættes ved mistanke om begyndende demenssygdom og er grundlaget for den videre lægelige udredning.

 Være i løbende dialog med praktiserende
læger samt praksiskonsulent om vigtigheden af den lægefaglige udredning.

Den lægelige udredning skal afklare mulige
forvekslingsdiagnoser og medvirke til
igangsættelse af demensudredning på demensklinikker.

 Fastholde at der rundsendes to årlige nyhedsbreve til de praktiserende læger.
 Sikre mere sammenhængene demensudredningsforløb.
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o
Pårørende
r
Vejledning og støtte
o
r
d
Støtte, vejledning og viden er tilgængelig
og tilbydes på det rette tidspunkt til pårørende til borgere med demenssygdom, for
at kunne mestre hverdagslivet.

 Modtage støtte og vejledning ved tilknyttet demenskonsulent og i den forbindelse
skabe tydelighed omkring demenskonsulentens rolle.

Forskning viser, at viden om sygdommen
øger muligheden for at håndtere hverdagens
udfordringer. Viden, støtte og vejledning
mindsker desuden risikoen for depressioner
hos de pårørende.

 Fastholde muligheden for individuelle
samtaler med demenskonsulenterne.
 Tilbyde samtaler med neuropsykolog.
 Bidrage til at understøtte og fastholde det
sociale netværk og omgangskreds for
borgeren og de pårørende.

Frem mod 2024 vil Horsens Kommune:
 Fortsat etablere og understøtte pårørende- og netværksgrupper efter behov.

 I højere grad løbende inddrage de pårørende i udviklingen af tilbuddene til borgerne – både for borgere i plejeboliger og
i eget hjem.

 Fortsat tilbyde alle pårørende pårørendeundervisning herunder vejledning om
værgemål, fremtidsfuldmagter og andre
aktuelle temaer.
 Etablere familiesamtaler.
 Udarbejde materiale om sygdomme, som
kan udleveres til det sociale netværk.
 Etablere en ”Pårørendes vidensbank” –
mulighed for at få råd og vejledning fra
pårørende, som har været i lignende situationer.
 Udarbejde en oversigt over relevant litteratur, hjemmesider mm., som kan understøtte de pårørende i forløbet.
 Informere pårørende om muligheden for
aflastning af hjemmeboende borgere med
demens.
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Hverdagstilbuddene
Værdigt og aktiv liv hele livet

Hverdagstilbuddene på demensområdet tager
udgangspunkt i borgernes individuelle behov,
forskningen og samfundsudviklingen. Aktiviteterne skal give mening, og understøtter hverdagslivet både fysisk, mentalt og socialt, så
borgerens livskvalitet bevares og om muligt
øges.



Medarbejderne tilrettelægger hverdagen, så
den er struktureret og genkendelig, og der tages udgangspunkt i det levede liv.

 Fastholde og udvikle ”Motion for livet”.

 Have øget fokus på de rehabiliterende indsatser – herunder både fysisk, kognitiv og
social træning – både i og udenfor hjemmet.

 Videreudvikle og tilpasse tilbuddene med
fokus på f.eks. fællesspisning, wellnessdage, højskoledage, udflugter, sommerhusture, dans, sang, motion herunder kognitiv
træning mm.

Rehabilitering, træning og udeliv prioriteres
højt i arbejdet med at understøtte borgerne
og de pårørende i at mestre livet og øge deres
selvbestemmelse, mestring og livskvalitet.

 Oprette samtalegruppe for borgerne.
 Undersøge og forsøge at etablere transportmuligheder til ikke-visiterede tilbud.

Frem mod 2024 vil Horsens Kommune:


Udvikle og tilpasse aktiviteterne i Cafe
Fyrtårnet efter borgernes behov.

 Fortsat nytænke og udvikle tilbudspaletten
med f.eks. Bed & Breakfast, havehuse mm.

Udvikle og tilpasse aktiviteterne til borgernes behov i alle daghjemmene.
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Teknologiske hjælpemidler
Mestring og livskvalitet

Teknologiske hjælpemidler bringes i anvendelse hos borgere med demenssygdom,
hvor dette giver mening og understøtter
borgerens og de pårørendes hverdagsliv.

Frem mod 2024 vil Horsens Kommune:

Velfærdsteknologien skal understøtte borgerens hverdagsliv, så borgeren derved mestrer eget liv bedst, længst mulig og bevarer
livskvaliteten.

 Øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger i demensenhederne. F.eks. badestole, toiletsædeløftere, specialsenge og
lifte.

Når teknologier bringes i anvendelse sker
det altid ud fra en individuel vurdering.

 I øget grad implementere velfærdsteknologiske løsninger til alle borgere med demenssygdom.

 I øget grad implementere hverdagsteknologiske hjælpemidler.

 Øge brugen af kommunikationsværktøjer
herunder bl.a. diverse apps.
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o
Boligtilbud
r
Demensvenlige bo- og hverdagsmiljøer
o
r
d
Tidssvarende boligtilbud til borgere med demenssygdom er til rådighed på rette tid.

Frem mod 2024 vil Horsens Kommune:
 Sikre at antallet af boliger til borgere
med demenssygdom matcher udviklingen
i det samlede antal borgere med demenssygdom.

Det er vigtigt, at det rette boligtilbud til borgeren med demens er til rådighed, for at
borgeren har mulighed for at deltage i hverdagslivet blandt ligestillede. Dette er med til
at øge livskvaliteten for borgeren og de pårørende.

 Sikre at fordelingen af demensboliger,
gæstepladser, specialpladser og udredningspladser matcher behovene, så der
kan foretages visitering til det rette tilbud
på det rette tidspunkt.

Forskningsresultater viser, at demensvenligt
indrettede omgivelser, kan øge velbefindende og medvirke til at mindske urolig og
udfordrende adfærd, depression og medicinforbrug.

 Etablere et antal fleksible boliger til brug
for borgere, hvor værgemålet endnu ikke
er godkendt.

Det er derfor vigtigt, at boligerne er demensvenligt indrettet. Det vil sige som små
overskuelige og genkendelige miljøer med
mulighed for sanseoplevelser samt udeliv.
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Medarbejderkompetencer
Kompetente medarbejdere støtter borgerne

Det er en vigtig forudsætning for udfoldelse
af hele strategien for demensområdet, at
alle medarbejdere i Velfærd og Sundhed,
der har direkte borgerkontakt, til enhver tid
besidder den nyeste viden og de fornødne
kompetencer til, sammen med borgeren og
de pårørende, at understøtte borgerens
hverdagsliv.

 Tilbyde undervisning og tilknytte fast demenskonsulent til akutpladserne og
døgnrehabiliteringspladserne.
 Øge brugen af neuropsykologen i forbindelse med kompetenceøgning via supervision, rådgivning og konsultation.
 Arbejde med at sikre, at alle tværfaglige
kompetencer i Velfærd og Sundhed bringes i spil i forhold til at sikre kvaliteten i
det enkelte borgerforløb.

Medarbejderne på demensområdet har en
særlig og koordinerende rolle i at sikre en
sammenhængende og koordineret indsats
med udgangspunkt i borgerens og de pårørendes behov.

 Sikre at medarbejderne på demensområdet påtager sig en central og koordinerende rolle i forhold til at skabe et velfungerende tværfagligt samarbejde – både
internt og eksternt.

Frem mod 2024 vil Horsens Kommune:
 Fortsat udvikle og gennemføre kompetenceudvikling og undervisningsforløb for
medarbejderne i Velfærd og Sundhed.

 Sikre at den nyeste viden, specialkompetencer og tilbud på demensområdet er
synlige, praksisnære, håndterbare samt
tilgængelige for alle medarbejdere i Horsens Kommune.

 Etablere praktikforløb for personalet i almindelige plejeboliger og demensplejeboliger.
 Videreføre de gode erfaringer med praksislæring ude i de enkelte plejeboliger.

 Højne medarbejdernes kompetencer og
bevidsthed omkring inddragelse og brug
af teknologiske hjælpemidler.

 Etablere faste møder med deltagelse af
demenskonsulenten i de enkelte hjemmepleje- og hjemmesygeplejegrupper
herunder også i aftengrupperne.

 Højne medarbejdernes og ledernes kompetencer i forhold til viden og brug af lov
om magtanvendelse i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven.

 Udvikle strukturen og opgaveløsningen i
samarbejdet mellem demenskonsulenterne og de almindelige plejeboliger.
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o Begrebsafklaring
r Horsens Kommunes demensindsats
o
r
d

Demenskonsulenter

 Demenskonsulenterne deltager i den tidlige opsporing og
medvirker ved udredningen i forhold til den enkelte borger.
 Demenskonsulenterne koordinere, planlægger de enkelte
borgerforløb, og er tovholder i disse.
 Demenskonsulenterne underviser borgere og pårørende individuelt samt afholder undervisningsforløb for pårørende,
og de etablerer pårørendegrupper.
 Demenskonsulenterne underviser hjemmeplejen, hjemmesygeplejerskerne og andre grupper herunder også frivillige,
hvor dette er relevant.

Demensteamet

Demensteamet er den overordnede betegnelse for:
 demenskonsulenterne,
 rehabiliterende ergoterapeut,
 neuropsykologen og
 personalet tilknyttet Café Fyrtårnet.

Neuropsykolog

 Neuropsykologen foretager screening, skøn og neuropsykologiske undersøgelser af borgeren og indgår i udredningsforløb.
 Neuropsykologen rådgiver og superviserer neuropsykologen og medarbejdere i forhold til borgersager.
 Neuropsykologen underviser også borgere, pårørende og
medarbejdere, og indgår i samtaleforløb med pårørende.

Hotline

 Der er mulighed for daglig kontakt via telefon til demenskonsulenterne. Dette medvirker til tilgængelighed og synlighed.
 Det er muligt for borgere at ringe ved mistanke om demenssymptomer hos sig selv, ægtefælle eller pårørende.
 Der kan vejledes om igangsætning af udredning, ydes faglig
sparring på konkrete borgersager samt gives vejledning og
information om kommunens tilbud.
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Café Fyrtårnet

 Café Fyrtårnet er et åbent tilbud for mennesker med demenssygdom, deres pårørende og netværk.
 Caféen danner rammen om fællesskab og samvær omkring
forskellige aktiviteter og udfordringer med udgangspunkt i
den enkelte borger.

Træning og
rehabilitering

Der er ansat 2 fysioterapeuter til at varetage træning og rehabilitering i forhold til borgere, der bor i demensenhederne
samt borgere i eget hjem. Træning og rehabilitering medvirker til at øge den enkeltes fysiske og psykiske velvære, og
reducerer risikoen for forstyrrende og udfordrende adfærd.
Der er ansat en rehabiliterende ergoterapeut, som har forløb
for borgere i eget hjem. Fokus i disse forløb er at fremme
trivsel og livskvalitet ved at styrke borgerens evne til at mestre. I forløbene introduceres teknologiske løsninger til understøttelse af mestringen. Desuden har den rehabiliterende ergoterapeut til opgave at fastholde og udvikle brugen af den
neuropædagogiske tilgang.
Overordnet kan træning og rehabilitering medvirke til at forhale demenssygdommens udvikling.

Hverdagsteknologi

Hverdagsteknologi er løsninger, som er naturligt integreret i
vores hverdag og som anvendes til at udføre daglige gøremål.

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi kan karakteriseres som teknologier og ydelser, der både er arbejdskraftbesparende og med til at øge kvaliteten i velfærdsydelserne. Typisk er der tale om teknologi,
der kan hjælpe og assistere brugere inden for social- og sundhedsområdet.

Kommunikationsværktøjer

Kommunikationsværktøjer er løsninger, der kan være med til
at skabe, øge og forbedre kommunikationen mellem borgere,
pårørende, medarbejdere mm.
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o
Pejlemærker
r
Personcentreret omsorg
o
r
d

 Alle mennesker er unikke – sæt personen frem
for demenssygdommen i centrum.
 Kend personens demenssygdom for at få ideer til
virksomme pædagogikker.
 Målet med din indsats er at skabe velbefindende
hos personen.
 Udeluk altid, at ændringer i adfærd kan skyldes
noget somatisk.
 Kend demensligningen, og brug den til at forstå
demensudtrykket.
 Forandring starter hos medarbejderne. Det er os,
der skal ændre vores adfærd.
 Kend blomsten, og brug den til at analysere
personens psykologiske behov.
 Antag at alt, hvad personen gør, er meningsfuldt
– brug perspektivskifte som metode.
 Tag afsæt i borgerens ressourcer, og understøt
meningsfuld beskæftigelse.
 Betragt al adfærd som kommunikation.

Kilde: Demenshåndbøger. Personcentreret omsorg i praksis,
s. 4, Sundhedsstyrelsen, 2019.
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Pejlemærker
Grundlæggende sygepleje

Grundlæggende sygepleje er sygepleje, som tager
udgangspunkt i menneskets grundlæggende behov.
Grundlæggende sygepleje varetager individuelle
behov, ser på det hele menneske og tager udgangspunkt her.
I den grundlæggende sygepleje tages der udgangspunkt i følgende områder:


Funktionsniveau (evnen til at klare sig selv)



Bevægeapparatet



Ernæring



Hud og slimhinder



Kommunikation (evnen til at gøre sig forståelig
og forstå omverdenen)



Psykosociale forhold



Respiration (luftvejsproblemer, åndenød, hoste,
blodtryk osv.)



Seksualitet



Smerter og sanseindtryk



Søvn og hvile



Viden og udvikling (behov for information, undervisning, sygdomsindsigt osv.)



Udskillelse af affaldsstoffer

Kilde: Geriatri. Grundbog til sygeplejefaget, Gitte Rohde,
Susanne Rasmussen og Nina Vahl, 2019.
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