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Baggrund
Demensstrategien 2014-2018 tager afsæt i Demensstrategien 2010 -2013, samt de 7 indsatsområder der er beskrevet i ”National Handlingsplan for demensindsatsen” fra 2010.

Demens kan ramme i alle aldre, men hyppigheden stiger med alderen. Det anslås, at
mere end en femtedel af de danskere, som lever til 85-års-alderen eller længere, vil få
en
demenssygdom. Det skønnes, at der i dag er ca. 80.000 personer med demens i Danmark.
En beregningsteknisk fremskrivning indikerer, at der kan ske op til en fordobling af antallet
af personer med demens indenfor en periode på 25-30 år.(National Handleplan for Demens)
I Høje Taastrup kommune regner man med, at der i 2014 er 588 personer med demens, og
dette tal vil stige til 755 i 2020. (Nationalt Videnscenter for demens)
Demens er en sygdom, der primært rammer ældre, men yngre mennesker kan også få sygdommen. Såvel i forhold til yngre med demens, udviklingshæmmede, psykisk syge og etniske
minoriteter er der særlige udfordringer og behov for særlig indsats.
For alle demensramte gælder det, at sygdommen har alvorlige konsekvenser for såvel den
demensramte mulighed for at forblive selvhjulpen. Demens stiller endvidere store krav til de
pårørende og netværkets forståelse for og evne til at hjælpe og kompensere.
Høje Taastrup kommune har forpligtiget sig til at arbejde efter Region Hovedstadens Forløbsprogram for demens. Formålet med forløbsprogrammet for demens er at beskrive den samlede tværfaglige og koordinerede sundhedsfaglige og sociale indsats for demens.

Overordnet målsætning for arbejdet med demente borgere i HøjeTaastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune har valgt syv fokusområder indenfor demensindsatsen, som vi vil
have specielt fokus på i de kommende år. De syv områder er:
 Sikre tidlig opsporing og udredning hos borgere med demens
 Sikre grundig, relevant og let tilgængelig information til både borgere og pårørende
 Sikre den demente borger og dennes pårørende høj livskvalitet længst muligt
 Sikre at kvaliteten af demensindsatsen altid er den bedst mulige og baseret på evidens (dokumenteret viden)
 Fokus på juridiske aspekter i forhold til demens
 Grupper med særlige behov og udfordringer
 Sikre plejeboligpladser til borgere med demens
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Sikre tidlig opsporing og udredning hos borgere med demens
Delmål:
1. Personalet tilbyder borgere med demenslignende symptomer en kvalificeret udredning
med henblik på at få stillet en korrekt diagnose.
2. Kommunen understøtter borgeren i at gennemføre udredningen efter behov – i særlig
grad borgere uden netværk.
3. Der gøres en målrettet indsats for at nå bredt i kommunen og samfundet med information.

Sikre grundig, relevant og let tilgængelig information til både
borgere og pårørende
Delmål:
1. Borgere, pårørende og andre i netværket skal have let adgang til information om demenssygdomme og de kommunale tilbud på demensområdet.
2. Relevant skriftligt informationsmateriale er tilgængeligt.
3. Demenskonsulenterne er til rådighed, og det er kendt, hvordan man kan komme i
kontakt med demenskonsulenterne.

Sikre den demente borger og dennes pårørende høj livskvalitet
længst muligt
Delmål:
1. Kommunens tilbud på demensområdet udgør en sammenhængende omsorgskæde fra
start til slut.
2. Borgeren og den pårørendes ønsker og behov understøttes og respekteres.
3. Sikre en sammenhæng mellem de kommunale og frivillige tilbud.

Sikre at kvaliteten af demensindsatsen altid er den bedst mulige og baseret på evidens (dokumenteret viden)
Delmål:
1. Alle medarbejdere på ældreområdet skal have fornøden viden, så de kan varetage
støtte, pleje, omsorg og vedligeholdelse af funktionsniveau tilpasset den demensramte
borger.
2. Relevant velfærdsteknologi, som kan understøtte borgerens funktionsniveau og styrke
dennes hverdagsliv, inddrages.
3. Nyeste viden indenfor demensområdet formidles og benyttes aktivt i pleje og rehabilitering.

Fokus på juridiske aspekter i forhold til demens.
Delmål:
1. Medarbejdere har viden om og respekt for den enkeltes selvbestemmelsesret.
2. Medarbejdere har viden om og anvender socialpædagogiske metoder i plejen og omsorgen.
3. Medarbejder har viden om magtanvendelsesreglerne, herunder omsorgspligt kontra
omsorgssvigt samt mulighederne for tilladt magtanvendelse.
4. Pårørende og netværk sikres information om de juridiske aspekter i forhold til demens.

Grupper med særlige behov og udfordringer
Delmål:
1. Særlig fokus på den sociale indsats og pårørendestøtte
2. Tilpasning af rammer og tilbud, der tager hensyn til den enkelte borgers særlige situation.
3. Kortlægning af behov for nye tilbud målrettet de forskellige grupper med særlige behov.
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Sikre plejeboligpladser til borgere med demens
Delmål:
1. Demensteamet holder fokus på at sikre den rette bolig til rette livssituation
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