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0 Introduktion 

I Danmark indikerer nøgletal på demensområdet at: 

• Mere end 80.000 mennesker menes at have en demenssygdom. Heraf menes omkring 
50.000 at have Alzheimers sygdom 

• Mindst 1.500 mennesker under 65 år har en demenssygdom 
• Omtrent 7.700 nye tilfælde af demens konstateres hvert år 
• Op imod 300.000-400.000 danskere er nære pårørende til en person, der lider af en 

demenssygdom 

Der skønnes i dag at være lidt under 1300 personer med demens i Silkeborg 
Kommune. Dette antal vil grundet den demografiske udvikling vokse til næsten 
1700 personer i år 2025.    

Kilde: http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/ (05-12-2016) 

I det følgende beskrives Silkeborg Kommunes mål for demensindsatsen, eksisterende til-
bud samt kommende mål på området. 

Silkeborg Kommune ønsker med den samlede indsats på demensområdet at borgere med 
demens og deres pårørende oplever kvalitet og sammenhæng i indsatsen gennem hele 
forløbet. Det gode borgerforløb er et af de allervigtigste pejlemærker for vores indsats. 
Dette opnår vi ved at møde borgeren med hjerne, hjerte og holdning samt via tilgangen 
én borger – én plan.  

I Silkeborg Kommune tager vi i vores måde at arbejde på udgangspunkt i mestringstan-
kegangen, hvilket inkluderer et fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, 
og i politikken ’Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 Sammen om det gode 
liv’ samt politikken om ’Det Gode Hverdagsliv på plejecenter’.  

Vi har øje for borgerens livskvalitet og livsindhold samt for hans/hendes ressourcer. I 
samarbejde med borgeren – og gerne dennes pårørende – tilrettelægges indsatsen på en 
måde, der støtter og styrker mulighederne for, at borgeren kan klare udfordringerne i 
hverdagen – også selvom han/hun bliver ramt af en demenssygdom. Hensigten er at støt-
te borgeren i længst muligt at forblive selvhjulpen og være mester i eget liv.  

De eksisterende tilbud i Silkeborg Kommune giver allerede mange muligheder til borgere 
med demens og deres pårørende. Prognoser viser imidlertid, at vi får flere borgere med 
demenslidelser, der alle har behov for pleje, omsorg og behandling. Det stiller krav om 
nytænkning, og at kapacitet og indhold i eksisterende tilbud løbende tilpasses.   

Vi ønsker, at handleplanen skal bygge ovenpå det arbejde og de eksisterende kompeten-
cer, der er opbygget i kommunen og sætte ind der, hvor vi kan gøre en forskel for borge-
ren og dennes pårørende. 

Handleplanen, der tager udgangspunkt i ’Et trygt og værdigt liv med demens – Den natio-
nale demenshandlingsplan 2025’ (Sundheds- og Ældreministeriet, 2017), følges tæt af 
den Strategiske styregruppe på demensområdet i Silkeborg Kommune. De er ansvarlige 
for handleplanens årlige opdatering og implementering frem til 2025.   
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1 TIDLIG OPSPORING OG BEDRE KVALITET I UDREDNING OG BEHANDLING  

Målsætning i Silkeborg Kommune 

Silkeborg Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune, hvor borgere med tidlige 
tegn på demens tilbydes information og støtte i det videre udrednings- og behandlingsfor-
løb.  

 

Det gør vi i Silkeborg Kommune 

Følger Sundhedsaftalen for personer med demens – Region Midtjylland (dec. 2011). 

Forebyggende medarbejdere, Mestringsteamet, hjemmesygeplejersker og andre sund-
hedspersoner, der kommer i borgerens hjem (inkl. plejecentrene) har fokus på tidlig op-
sporing af sygdom (herunder demens) via hverdagsobservationer. 

Medarbejderne i Sundhed og Omsorg henviser til udredning og behandling via egen læge 
eller kontakter demensteamet ved mistanke om demens. 

Demenskonsulenterne samarbejder med de praktiserende læger, observerer borgeren i 
hjemmet, beskriver kliniske indtryk og MMSE-tester ved behov efter aftale med lægen. 

Medarbejderne i Sundhed og Omsorg har løbende dialog med borgerens egen læge og 
opfordrer lægen til systematisk gennemgang af borgerens medicinliste. 

Som en del af samarbejdet med udredningsenheder og ældrepsykiatrien følger demens-
konsulenterne (eller den sundhedsfaglige kontaktperson) op, når disse samarbejdspartne-
re har været i kontakt med en borger med demens.  

Demensteamet afholder årligt et samarbejdsmøde med henholdsvis Hukommelsesklinik-
ken og Team for ældrepsykiatri i Viborg. 

Visitationens udskrivningsteam samarbejder med regionen for at sikre optimale tværsek-
torielle forløb. 

Demensteamet underviser i ’Samarbejdet omkring borgere/patienter med demens’ på 
Fælles skolebænk (fælles undervisningstilbud for regionens og kommunernes medarbejde-
re). 

Bruger Fælles medicinkort. 

Har aftale om fasttilknyttede læger på plejecentrene. 

Demenskonsulenterne holder sig opdaterede ift. farmakologiske retningslinjer og miljøbe-
handling, så de kan rådgive og supervisere plejepersonale ift. at finde alternativer til unø-
dig medicinering.    
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Mål for videreudvikling af demensindsatsen i Silkeborg Kommune 

Silkeborg Kommune ønsker at sætte fokus på tidlig opsporing af demens og nedbringelse 
af forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens.  

- Vi vil sikre, at vores medarbejdere er opmærksomme på demenstegn hos borgerne 
og hurtigt får henvist til udredning ved mistanke om demens, samt formår at skabe 
de rette rammer omkring borgere med demens, så brugen af antipsykotisk medicin 
undgås.     

- Sikre at samtlige medarbejdere i Sundhed og Omsorg som minimum har kendskab 
til de 10 advarselssignaler ift. demens og forvekslingsdiagnoser. Tillige skal de væ-
re orienteret om, hvor og til hvem, de skal henvende sig ved mistanke om demens.  

- Information om den typiske udredningsproces skal være tilgængelig på kommu-
nens hjemmeside. Borgere kan altid ringe til en demenskonsulent med henblik på 
at få personlig rådgivning. 

- Når en borger er diagnosticeret med demens følger kommunen op med relevant in-
formation omkring tilbud og støtte indenfor 4 uger.  

- Sikre optimalt samarbejde med de praktiserende læger via løbende dialog. 
- Minimere brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens til et absolut 

minimum. 
- Sikre systematisk gennemgang af borgerens medicinliste ved behov og minimum 

en gang om året. 
- Desuden vil Silkeborg Kommune implementere det nationalt udviklede værktøj til 

tidlig opsporing, de nationale kliniske retningslinjer inden for behandling af demens 
samt de nationale anbefalinger til optimale tværfaglige forløb, når disse foreligger. 

 

Initiativer for 2017 

Pallas (screeningsværktøj) implementeres. Tidlig opsporing vil indgå i Fælles Sprog III, 
når det implementeres ultimo 2017. 

Hjemmesiden opdateres og gøres mere brugervenlig. 

Retningslinjen: Samarbejde med demenskonsulenten/Vejen til demenskonsulenten im-
plementeres. 

Pjecen: Demens - Tilbud i Silkeborg Kommune opdateres og skal herefter være tilgænge-
lig ude hos alle privatpraktiserende læger i Silkeborg Kommune og på Silkeborg Kommu-
nes hjemmeside.    

Workshop med henblik på at få overblik over praksis ift. antipsykotisk medicinforbrug til 
mennesker med demens i Silkeborg Kommune samt idegenerering til nedbringelsen af 
brugen af antipsykotisk medicin arrangeres.  

Fokus på nedbringelsen af brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens: 
Demenskonsulent og sygeplejerske sikrer i fælleskab, at alt andet har været forsøgt inden 
man opstarter antipsykotisk medicin, samt at der udarbejdes en plan for, hvordan borge-
ren på sigt kommer ud af medicinen igen. 
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Ideer til initiativer for 2018-2025 

Oplysningskampagne om de 10 advarselssignaler ift. demens og forvekslingsdiagnoser 
samt procesdure ved mistanke om demens rettet mod samtlige medarbejdere i Sundhed 
og Omsorg.   

Alle borgere, der diagnosticeres med en demenssygdom, tilbydes i den tidlige fase støtte 
til at dokumentere deres livshistorie. 
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2 BEDRE KVALITET I PLEJE, OMSORG OG REHABILITERING 

Målsætning i Silkeborg Kommune 

Silkeborg Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune, hvor indsatserne ift. bor-
gerne med demens og deres pårørende tager højde for den enkeltes individuelle behov, 
ønsker og ressourcer og derudover er sammenhængende og koordinerede gennem hele 
sygdomsforløbet. De konkrete indsatser skal være baserede på den bedste og nyeste vi-
den om, hvad der kan bidrage til større trivsel, livskvalitet og værdighed i den demens-
ramtes hverdag.   

 

Det gør vi i Silkeborg Kommune 

Har strategisk styregruppe på demensområdet. 

Efterlever Værdighedspolitikken og politikken om Det gode hverdagsliv på plejecenter. 

Efterlever instrukser og vejledninger i Faglig håndbog. 

Har tilbud om hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. 

Har tilbud om hjemmesygepleje og sygepleje – inkl. Akutteam. 

Har tilbud ift. udredning og bevillig af hjælpemidler. 

Tilbyder ADL-træning via Mestringsteamet. 

Tilbyder fysisk træning – hjemmetræning og træning på daghjem, midlertidige pladser og 
plejecentrene. 

Erindringsdans på nogle plejecentre. 

Demensteamet holder sig opdateret ift. ny viden på demensområdet og rådgiver, undervi-
ser og superviserer. 

Har fokus på faldforebyggelse. 

Har fokus på tand- og mundhygiejne ift. borgere med demens. 

Har tilbud om kognitiv stimulation ifa. kognitiv daghøjskole.  

Har systematisk ernæringsscreening. 

Serverer mad af høj kvalitet på plejecentrene – maden er velsmagende, velduftende og 
nærende. 

Udviklingskonsulent på demensområdet rådgiver ift. gældende lovgivning samt alternati-
ver til magtanvendelse. Konsulenten justerer ved behov ’Intern vejledning om magtan-
vendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne’, der er tilgængelig i 
Sinas. Han udarbejder tillige jf. lovgivningen en årlig rapport om magtanvendelse.  
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Samarbejder med frivillige. 

 

Mål for videreudvikling af demensindsatsen i Silkeborg Kommune 

Vi træffer beslutninger om pleje, omsorg og rehabilitering i tæt dialog med borgerne med 
demens og evt. deres pårørende. Målet er at borgerne bliver bedre i stand til at klare de-
res hverdag.  De støttes i at bevare mest muligt af deres selvstændighed og leve et me-
ningsfyldt hverdagsliv.  

- Faste gennemgående personalegrupper omkring borgeren med demens med hen-
blik på at skabe forudsigelighed og tryghed.  

- Opgaveløsningen sker på borgerens præmisser. Vi tilpasser vores arbejdsgange, 
procedurer, rutiner og hverdag til borgerne med demens og pårørende – ikke om-
vendt. Medarbejderne arbejder i borgerens hjem, hvor borgerens normer, regler og 
meninger respekteres.  

- Vi indbyder til at borgere med demens og pårørende bliver set, hørt og stiller 
spørgsmål. 

- Desuden vil Silkeborg Kommune implementere de nationalt udviklede vidensbase-
rede anbefalinger for pleje- og omsorg, træningskoncepter/-pakker og reguleringer 
af magtanvendelsesreglerne, når disse foreligger. 

 

Initiativer for 2017 

Helhedsorienteret handleplan for nydiagnosticerede (yngre) borgere med demens, der 
tager højde for hele familiens situation. 

Individuel handleplan for borgere i demensforløb. For at sikre fokus på opfølgning og over-
levering i overgange skal der udarbejdes en handleplan for borgerens forløb og sikres, at 
en tovholder har ansvar for forløbet. 

Udvikle nye arbejdsgange og muligheder for individuelle hjælpemidler i forhold til borgere 
med demenslidelser. 

Implementering af Erindringsdans på samtlige plejecentre. 

Udarbejdelse og implementering af politik om ’Det Gode Samarbejde i Hjemmeplejen’. 

Etablere naturfitness som et fast tilbud.  

 

Ideer til initiativer for 2018-2025 

Fokus på høj grad af kompetente, faste og genkendelige medarbejdere i den daglige nor-
mering samt nytænkning ift. varetagelsen af opgaver – herunder eventuelt ansættelse af 
nye medarbejdergrupper.    
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Udarbejde lokale pleje- og omsorgsvejledninger målrettet udvalgte temaer. 

Fortsat indsats rettet mod tand- og mundhygiejne ift. borgere med demens. 

Udarbejde businesscase ift. ansættelse af talepædagog (logopæd) med henblik på at til-
byde sprogstimulering til flere borgere med demens. 

Udvikle tilbud med fokus på at skabe sociale kontakter og fællesskab med andre menne-
sker, så borgere med demens oplever at høre til, at være beskæftigede samt føler nærhed 
og omsorg. 
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3 STØTTE OG RÅDGIVNING TIL PÅRØRENDE TIL MENNESKER MED DEMENS 

Målsætning i Silkeborg Kommune 

Silkeborg Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune, hvor støtte til de pårø-
rende til mennesker med demens prioriteres højt, både for at de pårørende kan vedblive 
med at være en støtte for den demensramte, men i lige så høj grad for at sikre, at de ikke 
selv på sigt bliver syge af belastningen. 

 

Det gør vi i Silkeborg Kommune 

Demensteamet yder individuel støtte og rådgivning gennem hele forløbet til pårørende til 
mennesker med demens. 

Igangsætter pårørendegrupper, der på sigt bliver selvkørende. 

Forestår Demensskole for pårørende – 3 aftner 2 gange om året. 

Tilbyder aflastning i hjemmet via frivillige besøgs- og aflastningstjenester – op til 3 timer 
om ugen. 

Indirekte støtte til de pårørende via… 

Daghjemstilbud til borgere med demens – op til 3-4 hverdage i ugen. 

Midlertidige opholdspladser – vurderings- og aflastningsophold (døgntilbud). 

Projekt: Et aktivt og mentalt stimulerende liv med demens – også til gavn for de pårøren-
de. Daghjemmet Livsgnisten i Funder holder i projektperioden (1. dec. 2016 og et år 
frem) aftenåbent 1 dag om ugen. 

Projekt: Længere hjemme sammen. Intelligent sensorprojekt i borgerens hjem, der sen-
der beskeder til den pårørende, såfremt der sker noget uhensigtsmæssigt i hjemmet fx 
fald på badeværelset eller at yderdøren åbnes, og borger med demens forlader hjemmet.   

Demenscafeer arrangeret i samarbejde med frivillige kræfter. 

Vi udlåner udvalgte hjælpemidler og demensvenligt velfærdsteknologi til borgere med 
demens. 

Det er muligt at få rådgivning af konsulent for velfærdsteknologi og visitator med særligt 
fokusområde indenfor velfærdsteknologi. Der er også en strategigruppe for velfærdstekno-
logi.  

 

Mål for videreudvikling af demensindsatsen i Silkeborg Kommune 

Optimering og tilpasning af vores tilbudsudvalg til pårørende til mennesker med demens. 
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Desuden vil Silkeborg Kommune implementere den nationalt udviklede værktøjskasse 
med patient-pårørendekurser, når denne foreligger samt søge om midler til at etablere et 
rådgivnings- og aktivitetscenter – inkl. teknologibibliotek. 

 

Initiativer for 2017 

Opsamling på vores igangværende projekter mhp. evt. fremtidig drift. 

Sætte fokus på det gode pårørendesamarbejde – herunder informere om vores tilbud om 
støtte.  

 

Ideer til initiativer for 2018-2025 

Udvikle et tilbud under Patientuddannelserne – Lær at tackle demens. Målrettet nydiagno-
stiserede og/eller yngre mennesker med demens. 

Afdække behov for og evt. oprette tilbud til børn og unge, der er pårørende. 

Afdække behov for og evt. iværksætte tilbud til mennesker med demens i aftentimerne og 
weekenden.  

Afdække behov for og evt. oprette tilbud om rådgivning og velfærdsteknologiudlåning i 
lokalområderne. 
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4 DEMENSVENLIGE SAMFUND OG BOLIGER 

Målsætning i Silkeborg Kommune 

Silkeborg Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune, hvor borgere med de-
mens oplever at være inkluderede i samfundet og lever et så normalt liv som muligt. 

 

Det gør vi i Silkeborg Kommune 

Udviklingskonsulent på demensområdet underviser via Sundhedshusets gratis tilbud om 
Mestring af egen sundhed ældre borgere i Silkeborg Kommune i demens. 

Daghjemmene og plejecentrene markerer hvert år Huskedagen den 21. september. 

Plejeboligplanen beskriver: 

- Fleksible demensboliger. 
- Oversigt med en vurdering af kommunens plejecenter i forhold til om de er demens-

venlige (indretning, udearealer og demenssikring). Prioriteret rækkefølge for renove-
ring, så plejecentrene kan blive demensvenlige på sigt. 

- Særlige demensenheder – (del af kommunens profilplejeboliger), hvor medarbejderne 
har særlige kompetencer ift. borgeren med svær demens, og hvor der er højere med-
arbejdernormering.  

- Viden om demensvenligt byggeri er en integreret del af opførelsen af plejecentret Ma-
rienlund. 

Tilbyder GPS til borgere med demens. 

 

Mål for videreudvikling af demensindsatsen i Silkeborg Kommune 

Vi vil fremover bygge og renovere i overensstemmelse med demensvenlige principper. 
Alle plejecentre i kommunen skal så vidt muligt være demensvenlige. Det betyder at der 
tages højde for bygningens funktionalitet, indretning, fleksibilitet samt evne til at regulere 
de stimuli, beboere med demens skal eksponeres for. 

- Fokus på attraktive udearealer med stier og oplevelser samt plads til rekreation.  
- Fokus på sikring. 
- Fokus på målgrupper med forskellige behov.  
- Oplevelse af hjemmelighed og tilhørsforhold – plejecentrene skal være et rart og 

vedkommende sted at komme på besøg. Den enkelte borger skal kunne leve et 
værdigt liv med mulighed for at bruge evner og kræfter bedst muligt i en atmosfæ-
re præget af tryghed. 

- Underopdele fællesarealer så der bliver mulighed for at være sammen i mindre ad-
skilte grupper.  

- Skabe trygge rammer ved at tilpasse de fysiske omgivelser, så de er forståelige og 
genkendelige. 
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- Tager individuelle hensyn, hvor det er muligt. 

 

Initiativer for 2017 

Gøre alle politiske repræsentanter i ÆHU, SFU og Seniorrådet samt alle medarbejdere i 
Sundhed og Omsorg til demensvenner.  

Planlægning af oplysningsindsats om demens til kommunens borgere 2018. 

Formidling af viden til erhvervsliv, transportselskaber, boligselskaber, politi- og rednings-
personale m.fl. mht. forståelse for demenssygdomme, men også tidlig opsporing. 

Samarbejde med byens idrætsklubber og andre fritids- og kulturtilbud om demensvenlige 
tiltag. 

Samarbejde med børnehaver og skoler om demensvenlige tiltag. 

 

Ideer til initiativer for 2018-2025 

Workshop med henblik på idegenrering ift. at gøre Silkeborg Kommune demensvenlig i 
samskabelse med lokalsamfundene samt handelslivet i Silkeborg Kommune arrangeres.  

Gøre alle byrådsmedlemmer til demensvenner på sigt. 
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5 ØGET VIDENS- OG KOMPETENCENIVEAU 

Målsætning i Silkeborg Kommune 

Silkeborg Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune, hvor medarbejdere og 
ledere er engagerede og besidder personlige og faglige kompetencer, der matcher borgere 
med demens og deres pårørendes behov.   

 

Det gør vi i Silkeborg Kommune 

Demensteamet holder sig opdaterede ift. den nyeste viden på området, så de kan levere 
rådgivning, praksisnær undervisning og supervision af høj kvalitet til både borgere og 
medarbejdere. 

Står til rådighed ift. produktafprøvning/udvikling af ny velfærdsteknologi. 

Udsender nyhedsbreve til medarbejdere og ledere løbende. 

  

Mål for videreudvikling af demensindsatsen i Silkeborg Kommune 

Vi vil anvende den nyeste viden på området og udvikle medarbejdernes og ledernes per-
sonlige og faglige kompetencer på alle niveauer.  

- Komme med i relevante forskningsprojekter. 
- Bidrage med data til den kommende tværsektorielle kvalitetsdatabase, når dette 

bliver muligt. 

 

Initiativer for 2017 

Kursus i neurokognitive lidelser (10 dages uddannelse) udbydes 2 gange - efteruddannel-
se i Sundhedsakademiet i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg. 

Alle medarbejdere, der har borgerkontakt, skal have gennemgået ABC-demens (gratis e-
learningsprogram udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens). 

Udvikle lokale demenskorps, bestående af tværfaglige medarbejdere, der kan løse lokale 
demensproblematikker. 

Oprette og uddele demenspris til en pårørende, en frivillig samt en medarbejder, der har 
gjort en særlig indsats på demensområdet.   

 

Ideer til initiativer for 2018-2025 

Arbejde målrettet med brugen af musik, sang og dans. 
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Systematisk supervision til medarbejdere, der arbejder med særligt komplekse demens-
forløb. 

Faglig refleksion som fast procedure.   

 

 


