Vesthimmerlands Kommunes
Demenspolitik

Forord
Den Nationale Demenshandleplan 2025 fastslår, at Danmark skal være et demensvenligt samfund, så mennesker
med demens og deres pårørende kan leve et trygt og
værdigt liv.
Vesthimmerlands Kommune bakker fuldt op om handleplanen og sætter demensudfordringen på den politiske
dagsorden. Den politiske målsætning er at blive en demensvenlig kommune, der understøtter at det enkelte
menneske med demens og deres pårørende bibeholder et
værdigt liv. Opgaven løses i et tværgående perspektiv i
samarbejde mellem en bred række af aktører på tværs af
myndigheder, sektorer, erhvervs- og foreningsliv.

Den overordnede vision for demensområdet i Vesthimmerland Kommune er at være med til at bevare et meningsfuldt og håndterbart hverdagsliv for borgere og pårørende, der har sygdommen tæt på. Demenspolitikken i
Vesthimmerland Kommune beskriver den overordnede
ramme for at opfylde denne vision. Demenspolitikken
tager afsæt i den nationale demenshandleplans 5 fokusområder:


Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling



Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering



Støtte og rådgivning til mennesker med demens
og pårørende



Demensvenlige boliger og samfund



Øget videns- og kompetenceniveau

Demenspolitikken bygger ligeledes på Vesthimmerland
Kommunes Ældreråds publikation: ”Det gode liv som
gammel”. Derudover bygger politikken på interview med
borgere med demens og deres pårørende. Der er ligeledes udarbejdet en handleplan, der omsætter demenspolitikken til konkrete mål, tiltag og handlinger.

Demens er en tilstand, der bl.a. viser sig ved
svækkelse af mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, problemløsning, m.v. Symptomerne og sygdomsforløbet varierer meget og er
bl.a. afhængig af, hvor i hjernen sygdommen
er opstået. De sociale kompetencer og følelseslivet kan ændre sig, og personligheden kan
blive påvirket. Det betyder, at personer med
demens kan få sværere ved at overskue samspillet med andre og ofte med en forringet
situationsfornemmelse.
Prognoserne viser at antallet af mennesker der
lever med en demenssygdom i Vesthimmerland Kommune vil stige fra ca. 665 personer i
2017 til 701 i 2020 og 1061 i 2040. Sygdommen påvirker ikke blot den ramte men ligeledes borgerens nærmeste.

Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
Nøjagtig og tidlig diagnose er vigtig, da nogle af de sygdomme, der kan forveksles med demens, kan behandles.
Det gælder fx stofskiftesygdomme, depression, bivirkninger ved eller forkert brug af medicin. Det er derfor vigtigt
altid at afklare, hvad årsagen til symptomerne er. Ved
Alzheimers sygdom er der tale om symptomdæmpende
behandling som derfor gerne sættes i gang allerede i starten af sygdomsforløbet. Det er derfor også vigtigt at få
stillet diagnosen tidligt. Borgere med demenssymptomer
får tilbud om en demensudredning jf. den samordnede
demensudredningsmodel for at udelukke anden årsag.
Demensdiagnosen følges op af tilbud om relevant behandling. Mulighederne for behandling afhænger af, hvilken sygdom der er årsag til demensen.

Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
Indsatser der gives til mennesker med demens tager højde for den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Indsatserne er samtidig baseret på den nyeste og anerkendte
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viden indenfor demens, samt hvad der kan bidrage til
større livskvalitet og værdighed. Herunder hvorledes omsorgen kan tilrettelægges. Forskning viser at motion og
fysisk aktivitet kan være med til at øge livskvaliteten og
vedligeholde og udvikle fysisk funktionsniveau.
Balancegangen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt er
central og gennemgående i samværet med og omsorgen
for mennesker med demens. For at minimere brug af
magt overfor mennesker med demens anvender omsorgspersonalet neuro- og socialpædagogiske metoder,
da den rette indsats ofte kan forebygge magtanvendelse.

Støtte og rådgivning til mennesker med demens og deres pårørende
De pårørende kan opleve en belastende dagligdag fyldt
med udfordringer af praktisk karakter, sorg, uro og samvittighedskvaler. Forskning viser at de psykiske og fysiske
belastninger kan medvirke til, at de pårørende får et dårligere helbred og nedsat livskvalitet. For at den enkelte
families behov kan tilgodeses, tilbydes forskellige former
for støtte og rådgivning samt aflastning af de pårørende.
Information om demens og lokale støtte- og hjælpemuligheder er let tilgængelige for borgere med demens, deres
pårørende og øvrige med interesse derfor.

For borgere med demens tilbydes der samvær og meningsfyldte aktiviteter, tilpasset den enkeltes behov og
ressourcer. Det tilstræbes igennem aktiviteter at vedligeholde ressourcer og funktionsniveau, fysisk, psykisk og
socialt, og få struktur i hverdagen med kendte dagligdags
opgaver som det primære, både i eget hjem, på daghjem
og i plejebolig.

Demensvenligt samfund
I et demensvenligt samfund er demens ikke et tabu. Der
er brug for mere viden om demens blandt befolkningen,
så mennesker med demens og deres pårørende mødes
med forståelse, åbenhed og hjælpsomhed. Derfor gennemfører Vesthimmerlands Kommune initiativer i samarbejde med frivillige foreninger, idrætsforeninger, kulturelle institutioner, beskæftigelsesområdet, fritidsområdet
samt det lokale erhvervsliv for at øge viden om demens.
Lokalsamfundet inddrages naturligt i disse initiativer for
at forankre viden lokalt.
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Demensvenlige boliger

Øget videns- og kompetenceniveau

Mennesket med demens har mulighed for en boform,
der imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg. Der tilbydes et tilpas antal overskuelige og trygge
boenheder, hvor man mødes af kompetent og demensfagligt personale, og der er mulighed for at få stimuleret
sine sanser hensigtsmæssigt. Demensvenlige boliger er
indrettet således at man på sikker vis kan færdes inde og
ikke mindst ude i det fri. Udearealer er særligt indrettede
bl.a. i form af sansehaver, lukkede stisystemer og mulighed for andre aktiviteter.

For at kunne varetage støtten af og omsorgen for det
enkelte menneske med demens har omsorgspersonalet
grundlæggende viden om demens og er uddannet til at
opspore og observere begyndende demenssymptomer,
varetage pleje og omsorgsopgaver, samt vedligeholde
færdigheder længst muligt med et rehabiliterende fokus.

Værdighed

Motion

Det faglige vidensniveau og de demensfaglige kompetencer styrkes fortsat, hvorfor der pågår løbende kompetenceudvikling for at ruste den enkelte medarbejder til at
tilbyde den optimale omsorg og pleje hos borgeren med
demens. Niveauet er afhængigt af grunduddannelse og
funktion. Der er stort fokus på hvorledes viden og kompetenceudvikling kan omsættes og forankres i praksis.
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