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Høringssvar vedrørende demenskoordinator
Med satspuljeaftalen for 2016-2019, kom den nationale demenshandlingsplan-2025. I den er
beskrevet følgende værdigrundlag: ”mennesker med demens og deres pårørende skal kunne
leve et trygt og værdigt liv”. En grundlæggende forudsætning for at kunne leve et godt liv med
en demenssygdom er, at mennesket med demens mødes med forståelse og ses som et helt
menneske med egne ønsker og behov – også selvom det ikke altid er muligt at udtrykke disse.
De nationale mål for indsatsen er:
1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
2. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose
3. En forbedret pleje-og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk
medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod år 2025
Demens er et område der har været, er, og fremadrettet vil være i kraftig vækst. En
fremskrivning af antallet af borgere i Vesthimmerland viser, antallet forventes at stige med en
tredjedel til 2030.
2017 2020 2025
Mænd
195
211
224
Kvinder
470
490
542
I alt
665
701
766
Stigning i forhold
5%
15 %
til 2017
Kilde: Nationalt Videnscenter for demens

2030
279
610
889
34 %

I Vesthimmerlands kommune, har der været ansat en ”demensfagperson” –
demenskoordinator, i perioden fra 1. januar 2018 – december 2019. Fokus har været, at
arbejde med kommunens indsatser, i forhold til demenshandlingsplanen 2025.
a. Kvalitet i opsporing, udredning og behandling.
Demenskoordinatorerne har, med Region Nordjyllands aftale om demens udrednings
modellen, mulighed for at opspore borgere med demens på et meget tidligt stadie. Ofte
er det inden borgeren får andre indsatser fra hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen.
Denne tidlige opsporing, giver et grundlag for en at lave en tidlig indsats – men stiller
samtidig krav til, at der er nogle relevante tilbud til denne målgruppe.
b. Kvalitet i psykosociale indsatser, rehabilitering, pleje og omsorg
I samarbejde med Sundhedscentret er der etableret et træningstilbud ” på pulsen”,
hvor der er fokus på fysisk træning, for borgere med demens. Indenfor Pleje og Senior
udbredes en neuropædagogisk metode, som understøttes af Demenskoord. I foråret
2019, afvikles undervisning af alt personale på Kærbo. Derudover har Plejecenter
Højgården og Distriktsgruppen i Ålestrup tilkøbet et lignende forløb ved SOSU Nord.
Målet er at, alle plejecentre og distriktsgrupper får et fælles sprog og en ny fælles
metode, at anvende i tilgangen til borgere med demens.
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c. Støtte til mennesker med demens og pårørende
Samarbejde med CKU udbygges, og der sættes fokus på at henvise borgere hertil. Der
er etableret aflastningspladser i forbindelse med kommunens Daghjem. Denne ordning
evalueres sommeren 2019.
I samarbejde med Naturvejleder Karin Winther og projekt ”aktiv med demens”,
etableres hold, som er aktive i naturen. Dette tilbud har fokus på ny – diagnosticerede
borgere med demens og deres pårørende. (ægtefælle)
I 2019 er dette tilbud blevet udvidet, med et ”fortsætter” hold, drevet af en frivillig,
som har stor interesse og viden omkring naturen.
I forhold til at rekrutterer frivillige til forskellige aktiviteter, for borgere med demens,
har der været et tæt samarbejde med diverse lokalforeningen, hen over sommeren
2018.
Demenskoordinatorerne, træffes dagligt med henblik på rådgivning til både borgere
med demens, deres pårørende og fagpersoner i både pleje og senior samt
socialområdet. Derudover er der etableret pårørende grupper i flere byer.
d. Demensvenligt samfund og boliger
I Vesthimmerlands Kommune er der udarbejdet og godkendt en Demenspolitik i
efteråret 2018. I forhold til indsatsen omkring et demensvenligt samfund, er der aktuelt
ca. 900 demensvenner. I foråret 2019, er der afviklet et kursus for demensven
instruktører, hvor der blev uddannet 14 nye instruktører.
På Kærbo er der etableret afklaringspladser og 7 nye demensboliger. I forhold til
afklaringspladserne, sker en ”visitering” hertil, i et samarbejde mellem
Demenskoordinatorer og myndighed.
I efteråret 2019 etableres et samarbejde med biblioteket omkring tilbud til borgere med
demens og deres pårørende, op fulgt af et foredrag til foråret.
Der er lavet puljeansøgninger om både boligindretning og kompetenceudvikling,
desværre er ingen af ansøgningerne gået igennem
e. Styrkede kompetencer
På plejecentrene, arbejdes ud fra en styrkelse af kompetencerne i den daglige
opgaveløsning. Fremadrettet vil alle kommunes plejecentre, have en-to
demensressourcepersoner. Ressourcepersonerne får fire ugers uddannelse og vil
efterfølgende blive samlet i et netværk. Dette netværk vil demenskoordinatorerne
løbende understøtte med sparring og afvikling af faglige temadage.
I 2019, tildeles Pleje og Senior 1.5 mill. Kr. til kompetenceudvikling af basispersonale
og ovenstående demensressourcepersoner. Disse midler vil udover neuropædagogik
uddannelsen, anvendes til afvikling af E-læringsmoduler A-B-C demens, som er udviklet
af Nationalt Videnscenter for Demens.
Fremadrettet indsats
Såfremt ansættelsen af demenskoordinatoren gøres permanent, er der flere indsatser at
arbejde videre med i forhold til Demenshandlingsplanen 2025.
Projektet ”Aktiv med demens”, afsluttes med udgangen af 2019. Det er ønskeligt at fortsætte
samarbejdet med Karin Winther omkring ”aktiv i naturen”.
Der er stor efterspørgsel på kompetenceudvikling ved demenskoordinatorerne. På grund af
ressourcemangel i foråret 2019, har det kun været muligt at prioriterer dette i forhold til
Kærbo, som har udvidet deres kapacitet. Det var ønskeligt, at der fremadrettet kunne afvikles
løbende hold, og demenskoordinatorerne kunne undervise elever og studerende, sammen med
de øvrige specialister.
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I forhold til forløbet ”på pulsen”, kunne dette med fordel udvides, til også at omfatte en form
for, pårørende undervisning – med inspiration i ”lær-at-tackle” konceptet, men blot målrettet
mod borgere med demens, og deres pårørende/familie.
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