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Det kræver noget af mange, at nå vores mål. Men ambitionen om kvalitet i livet - også for mennesker med de-

mens og deres pårørende - er både vigtig og ambitiøs. 

Mange mennesker og familier lever med demenssygdomme tæt på. I Furesø Kommune har vi kigget grundigt på, 

hvordan vi samarbejder med og støtter disse familier. Seniorrådet, Ældresagen, frivillige, pårørende, ledere, de-

mensfagligt personale og politikere har alle bidraget til en fælles strategi for, hvordan kommunens tilbud skal 

udvikles i de kommende år.  

Kommunens værdighedspolitik1 sætter rammerne for det gode liv i Furesø, når man er ramt af sygdom. Værdig-

hedspolitikken bygger på den grundlæggende holdning, at alle har noget at bidrage med. Furesø Kommune vil 

støtte borgerne ved at skabe velfungerende rammer, tilbud og understøtte sociale fællesskaber baseret på tæt 

dialog og samarbejde med dem, de retter sig imod. Værdighedspolitikken beskriver bl.a. ønsket om at borgerne 

oplever selvbestemmelse, livskvalitet, sammenhæng og kvalitet i plejen samt en værdig død. 

Den Nationale Handlingsplan for Demens 20252 danner afsæt for Furesø Kommunes strategi på demensområdet. 

I planen er beskrevet fem fokusområder og fastsat tre mål frem mod 2015: 

 Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. 

 Flere mennesker med demens skal udredes og 80 % skal have en specifik diagnose. 

 En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker 

med demens med 50 % frem mod år 2025. 

En del af grundlaget for at være en demensvenlig kommune er formulering af en lokal demensstrategi. Det har vi 

gjort med bred involvering og vi håber at strategien bliver retningsgivende for de mange mennesker, der arbejder 

med at bringe livskvalitet til mennesker med demens og deres pårørende. 

 

Centerchef Annelia Jensen, Center for Social og Sundhed 

 

  

                                                           
1
 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje, april 2016 

2
 Et trygt og værdigt liv med demens, National demenshandlingsplan 2025, Sundheds- og Ældreministeriet, januar 2017 
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Læsevejledning 

Demensstrategien for Furesø Kommune er udviklet i perioden december 2017 til marts 2018. Indledningsvist vises 

en oversigt over strategien. Herefter er tilblivelsen af strategien kort beskrevet. Så følger en status på, hvor Fure-

sø Kommune aktuelt er med demensindsatsen og de strategiske indsatser for de kommende år er beskrevet mere 

indgående. Til slut er en foreløbig tids- og handleplan skitseret. 
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Det er velkendt at livsstil og helbred har en vis sammenhæng med risikoen for at udvikle demens - også flere årti-

er før de første symptomer på demens dukker op. Selv det bedste helbred eller den sundeste livsstil er dog ingen 

garanti mod at udvikle demens. 

Der er evidens for at generelle initiativer, der søger mod at holde hjernen aktiv med ny læring samt deltagelse i  

sociale fællesskaber begge er forebyggende for demens. Ligesådan er fysisk aktivitet en beskyttende faktor.  

Mange års rygning kan øge risikoen for Alzheimers betydeligt og et højt alkoholforbrug er med til at øge risikoen 

for demens. 

Således er generelle sundhedsfremmende og forebyggende initiativer universelt relevante for at forebygge en 

række sygdomme, inklusiv demens. Visionen i Furesø Kommunes sundhedspolitik er: "Det skal være let for alle 

borgere i Furesø Kommune at tage aktivt del i et sundt liv hele livet”3. 

Furesø Kommune vil være en sundhedsfremmende kommune, hvor også seniorer har gode betingelser for at leve 

et sundt hverdagsliv. Eksempler herpå er gode stisystemer, trygge og inspirerende rekreative områder og gode 

foreningstilbud. 

Furesø Kommune vil målrettet forebygge de sygdomme, der er stigende risiko for at få med alderen og som truer 

livskvalitet hos den enkelte.  Således er der bl.a. gratis rygestopkurser i kommunen, mulighed for at modtage råd-

givning i forbindelse med et højt alkoholforbrug, bekymring om demens samt årlige arrangementer om sundhed, 

sygdom og livskvalitet for seniorer. 

 

Demensstrategien for Furesø Kommune er udviklet i perioden fra december 2017 til februar 2018. Der har været 

afholdt tre workshops suppleret med tre interviews med pårørende.  

 

                                                           
3
 Sundhedspolitik, Furesø Kommune, januar 2013 

2. DEMENS OG SUNDHEDSPOLITIK 

3. PROCESSEN 
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3.1 Workshops 

I december 2017 samt januar og februar 2018 er der gennemført tre workshops med varierende deltagerkreds. På 

de to første deltog repræsentanter fra Seniorrådet, Ældresagen i Farum og Værløse, ledere og demensfaglige 

medarbejdere samt en enkelt frivillig. I alt 35 mennesker. 

På første workshop blev den nationale demenshandlingsplan præsenteret. Herefter fulgte fem korte inspirations-

oplæg fra ledere og demensfaglige medarbejdere i kommunen. Oplæggene var optakt til drøftelser ved fem borde 

med hver deres tema fra den nationale demenshandlingsplan. Opgaven på workshop I var at få talt om, hvad der 

fungerer godt i Furesø Kommune, så vi har et fælles billede af det fundament, vi bygger på. 

Workshop II fokuserede på udviklingsbehov i Furesø Kommune. Repræsentanter fra Seniorrådet og Ældresagen 

indledte med to oplæg om det, der særligt optog dem på demensområdet. Herefter blev der arbejdet intensivt 

ved fem borde. Opsamling på dette arbejde kan ses i bilag 2-6. 

Workshop III var udelukkende for ledere. Målet var at pege på, hvordan demensområdet kan organiseres, så vi 

understøtter det, vi gerne vil opnå. På dagsordenen var dels kvalificering af udvalgte indsatser fra workshop II 

samt drøftelse af den interne organisering omkring de demensfaglige opgaver. 

At arbejde sammen på denne måde har bidraget til større indsigt i kommunens arbejde, kompleksiteten på de-

mensområdet og den store interesse der er for området hos mange forskellige aktører.  

3.2 Interview 

Der er lavet tre interviews med i alt syv pårørende til mennesker med en demenssygdom. Alle interview er gen-

nemført som semistrukturerede interview udført af områdeleder Charlotte Larsen. Samtalerne er optaget og ef-

terfølgende lyttet igennem. 

Alle pårørende gav udtryk for at det var meget værdifuldt, at blive inviteret ind i processen med at skabe en de-

mensstrategi. Flere af de pårørende har senere refereret positivt til disse samtaler. 

3.3 Høring og politisk behandling 

Seniorrådet og Ældresagen har drøftet strategien 5. marts 2018. Demensstrategien er drøftet med Udvalget for 

Sociale forhold, Sundhed og et godt Seniorliv 10. april 2018. Udvalget behandler demensstrategien 8. maj 2018. 

Parallelt hermed afgiver Seniorrådet høringssvar. 
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I dette afsnit beskrives hvordan status er i Furesø Kommune på de fem fokusområder, der er beskrevet i den nati-

onale demenshandlingsplan. De fem fokusområder beskriver de udfordringer, der nationalt er blevet identificeret 

og drøftet på demensområdet.  

I starten af hvert afsnit er en ganske kort opsummering af hovedpunkterne i det pågældende fokusområde. 

4.1 Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling 

National Demenshandlingsplan 2025 

Borgere, der viser tegn på demens, skal opspores og udredes hurtigt, så både den ramte og de pårørende tilbydes 

information, støtte og hjælp tidligt i forløbet. Praktiserende læger spiller en hovedrolle i den indledende fase.  

Forbruget af antipsykotisk medicin skal reduceres bl.a. ved at optimere pleje og omsorg i de situationer, hvor det 

kan kompensere for medicin. 

Der ønskes en sammenhængende og koordineret indsats af høj kvalitet på tværs af kommuner og regioner. 

Udredning af demenssygdomme foregår på hukommelsesklinikken på Herlev-Gentofte Hospital. Ofte er det egen 

læge, der tager initiativ til udredning, men før det vil der være  en periode, hvor den ramte selv, pårørende, 

hjemmepleje eller hjemmesygepleje, bemærker, at der er noget galt. Kommunens to aktivitetscentre spiller også 

en rolle i den tidlige opsporing, fx ved at anbefale en snak med demenskoordinatoren i den åbne rådgivning. 

Der er særligt to forhold, der understøtter tidlig opsporing i Furesø Kommune: 

 Den åbne rådgivning som er placeret på Skovgården i Værløse. Her er der fri adgang til en samtale med de-

menskoordinatoren, hvis man som borger er bekymret eller har spørgsmål vedrørende demens. Den åbne 

rådgivning har p.t. åbent hver 14. dag i 2 timer. Der er planer om at genoptage et tilsvarende tilbud i Farum. 

 At der sendes besked til visitationen/demenskoordinatoren når en borger er startet udredning på Hukommel-

sesklinikken. Det betyder, at kommunen kan tage kontakt til familien og høre om der er behov for støtte eller 

en samtale meget tidligt i sygdomsforløbet. 

Opsamlende peges der på, at mange helt almindelige borgere, men også medarbejdere i kommunen, møder 

mennesker med demenssygdomme i så tidlige stadier, at de endnu ikke er udredt. Det kræver oplysning at vide 

hvornår og hvordan man kan handle i en sådan situation.  

Opsporing af forværring i demenssygdomme håndteres gennem triagering i alle kommunens enheder. Triagering 

er en metode til at afdække forandringer i funktionsevne og helbredstilstand. Forværring vil føre til øget opmærk-

somhed, støtte og evt. ændring i pleje og behandling.  

Det eksterne samarbejde med Hukommelsesklinikken og Gerontopsykiatrisk afdeling opleves positivt af medar-

bejdere og pårørende. Internt er der et velfungerende samarbejde på tværs af kommunen og mellem medarbej-

dere og demensfaglige medarbejdere (demensvejledere og ressourcepersoner). 

Samarbejdet med de praktiserende læger, der 1. april ansættes som plejehjemslæger, vil bidrage til systematisk 

opmærksomhed på beboernes helbred og medicinforbrug. 

 

4. STATUS PÅ DE FEM FOKUSOMRÅDER 
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4.2 Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 

National Demenshandlingsplan 2025 

Afhængigheden af hjælp og støtte bliver større efterhånden som sygdommen udvikler sig og spænder fra rådgiv-

ning, vejledning og vedligeholdelse af færdigheder i de tidlige faser til omfattende pleje, omsorg og palliation i de 

sidste faser. Det er afgørende, at hjælpen er individuel og sammenhængende gennem hele sygdomsforløbet. 

Det er et ønske at fremme brugen af de metoder, som vi ved har positiv effekt for mennesker med demens. 

Balancen mellem omsorg og magtanvendelse har et særligt fokus i planen, bl.a. om reglerne på området kan være 

en barriere for værdighed og sikkerhed. 

Der foregår mange positive og omsorgsfulde tiltag på plejecentre og dagtilbud, der giver smil og et glimt af livs-

glæde for mennesker med demens. Sang i hjemmeplejen og på plejecentrene, dans og gudstjenester er blot nogle 

få eksempler. Klippekortsordningen på plejecentrene anvendes til at sætte tid af til det, som specifikt er vigtigt for 

den enkelte. For nogen er det en halv time, hvor personalet kan holde i hånden, læse avisen eller gå en tur. For 

andre er det ture ud af huset. Samarbejdet med pårørende om at forstå den livshistorie et menneske, der er ramt 

af demens, har med sig, er vigtigt og godt. I øjeblikket arbejdes der bl.a. med livshistorier i hjemmeplejen. 

At få faglige vurderinger af, hvad der er god kvalitet i pleje og omsorg til at mødes med de pårørendes forventnin-

ger i en helt speciel livsovergang, er en særlig opgave. Det lykkes ofte, men kan også give udfordringer i samar-

bejdet. De pårørende er således både en ressource for at medarbejderne kan lykkes med god pleje og omsorg for 

mennesket bag sygdommen, men de pårørende har også brug for særlig opmærksomhed.  

På flere af kommunens plejecentre er der sat kode på udgangsdøren, så beboerne skal have et vist færdighedsni-

veau for at kunne forlade bygningen. Det sker for at beskytte beboeren, men er jo også anvendelse af magt. Ple-

jecenter Lillevang ligger rigtig naturskønt, men er også et meget åbent plejecenter. Af og til forlader beboere med 

en demenssygdom området og har vanskeligt ved at finde tilbage. Balancen mellem overvågning, anvendelse af 

magt og den enkeltes selvbestemmelse kan være særdeles vanskeligt at håndtere hos mennesker, der er svært 

påvirket af en demenssygdom. 

4.3 Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens  

National Demenshandlingsplan 2025 

Det er højt prioriteret at hjælpe og støtte de pårørende. Både for at de kan blive ved med at være en støtte for 

den demensramte, men også for at sikre at de ikke selv bliver syge af belastningen. Der peges på kurser, støtte-

grupper og behov for fleksible tilbud om aflastning - også aften og weekend.  

Der er et særligt fokus på yngre demente. 

Pårørende er tæt på i en lang sygdomsperiode, hvor funktioner og hukommelse hos den syge langsomt svækkes. 

Det er en meget belastende livssituation. I nogle familier er demenssygdommen tabu, hvilket belaster familien 

yderligere.  

I Furesø Kommune er der en række muligheder for både individuel støtte og pårørendegrupper.  

Den pårørende kan søge støtte og rådgivning hos kommunens demenskoordina-

tor, fx via den åbne rådgivning på Skovgården eller via visitationen. Demensfagligt 

personale på plejecentre og i hjemmeplejen kan ligeledes støtte. Den daglige kon-

takt til personalet på plejecentre, dagtilbud, aktivitetscentre og i hjemmeplejen er 

vigtig og gør hverdagen en smule lettere for de pårørende.  

”Vennerne kommer ikke 

mere. Og nu beder jeg 

heller ikke længere nogen 

om at komme.” (ægte-

fælle) 



10 

 

Flere steder i kommunen er der grupper for pårørende, hvilket opleves værdifuldt. Dagtilbuddet har fx tilbud om 

at pårørende kan mødes og drøfte deres udfordringer med personalet og med hinanden, mens deres ægtefælle 

deltager i aktiviteter et andet sted på Lillevang. Det fremhæves af de pårørende som et særligt aktiv, da det kan 

være vanskeligt at forlade en ægtefælle med demens. Solbjerghaven Plejecenter har også en pårørendegruppe og 

der er initiativer i gang på flere andre plejecentre. 

Efter konkret vurdering er der mulighed for aflastning i hjemmet eller aflastningsophold på rehabiliteringscentret i 

Farum. 

Ældresagen har forsøgt at etablere Café Hyggestedet i Satellitten. Det har været en begrænset succes. Erfaringen 

er at frivillige, der gerne vil bidrage til at hjælpe pårørende, har behov for støtte og opbakning. 

4.4 Demensvenlige samfund og boliger 

National Demenshandlingsplan 2025 

Intentionen er, at vores samfund skal være indrettet demensvenligt så vi undgår isolation, ensomhed og stigmati-

sering og at vi sikrer trygge boliger for mennesker med demens. Det betyder bl.a. en opmærksomhed på viden og 

forståelse for demens i samfundet samt et fokus på fysiske rammer, der tager hensyn til behov hos mennesker 

med demens – både i det offentlige rum og i fx plejeboliger. 

I Furesø Kommune er der p.t. stort fokus på, hvordan plejeboliger kan indrettes, så de skaber en god og tryg 

ramme. På alle plejecentre er det op mod 80 % af beboerne, der har en demenssygdom. Der er en samtidig be-

vidsthed om, at fysiske rammer ikke betyder alt. Personalets holdninger, indstilling og kompetencer har en bety-

delig større effekt. 

De fleste plejeboliger i Furesø er ikke oprindeligt bygget til at rumme mennesker med demens. Det gælder fx Lil-

levang Plejecenter, der er meget åbent. Udendørsarealerne er rigtig dejlige, men skaber ikke et tryg og afgrænset 

miljø at færdes i for mennesker med demens.  

I arbejdet med Ældreboligstrategien for Furesø Kommune arbejdes med ældreboliger og meningsfulde sammen-

hænge til eksisterende tilbud. 

De mange frivillige i kommunen vil rigtig gerne bidrage til en demensvenlig kommune, der støtter mennesker med 

en demenssygdom og de pårørende. Men det er svært for dem, at vide hvordan. Folkeoplysning kan fx rettes 

specifikt mod frivillige i kommunen. P.t. står kommunen ikke så stærkt på dette område. 

4.5 Øget videns- og kompetenceniveau 

National Demenshandlingsplan 2025 

Demens dækker over en række komplekse og fremadskridende sygdomsforløb, som fremtræder forskelligt af-

hængig af den konkrete demenssygdom og hvor i sygdomsforløbet den ramte er. Behovene for pleje og omsorg 

er tilsvarende forskellige og komplekse. Det stiller store krav til viden hos de fagprofessionelle. De skal være end-

nu dygtigere og kunne omsætte viden til praksis. 

Der er et ønske om at styrke forskning gennem en national forskningsstrategi, gøre Nationalt Videnscenter for 

Demens permanent samt udvikle den kliniske database, så der også kan monitoreres på kommunale data. 

Basisviden om demens er en nødvendighed for medarbejdere i Center for Social og Sundhed. Der er stor variation 

i viden, forståelse og evne til at omsætte til praksis. Mange medarbejdere er gode til at se mennesket fremfor 

sygdommen og bruge borgernes ressourcer og livshistorie positivt. Nærvær, kendskab og fysisk kontakt har lige så 

stor værdi i plejen som personlig hygiejne og medicin. Det kræver ledelsesstøtte, at bakke op om den indstilling. 
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For nogle er det vanskeligt, at omsætte viden til konkret handling for eller med mennesket med demens. Samar-

bejdet med demensvejlederne fremhæves som en støtte til praksisnær kompetenceudvikling. Det er en god be-

slutning, at udbrede funktionen, så den også dækker hjemmepleje og hjemmesygepleje. 

Viden om pårørendes reaktioner og behov for støtte er et område, der kan arbej-

des mere med. Der er mange svære samtaler, som personalet skal lære at være en 

professionel del af. 

Udveksling af viden ved overgangen fra hjemmet til dagtilbud/plejebolig kan gøre 

skiftet mere sammenhængende. Personalet på dagtilbuddet/plejecentret kunne i 

endnu højere grad besøge familien i hjemmet og hjemmeple-

je/hjemmesygeplejerske kunne komme på opfølgende besøg på plejecentret. 

 

På en lang række områder gøres der en del på demensområdet i Furesø Kommune. Men der er også en række 

områder, der trænger til optimering og nytænkning. I dette afsnit er de indsatser, der også ses i starten af rappor-

ten, foldet mere ud. Nogle indsatser kræver særlig politisk behandling, fx hvis de er udgiftsdrivende og nogle ind-

satser skal analyseres mere indgående før de kan gennemføres. 

5.1 Målrettede indsatser for mennesker med demens 

I forløbsprogrammet for demens4 peges der på en række målgrupper med særlige behov. Det kan blive aktuelt, at 

supplere nedenstående indsatser med yderligere fokusområder, når det reviderede forløbsprogram foreligger. 

5.1.1 Nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin 

Det er en national målsætning, at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens. 

Udgangspunktet er, at pleje og omsorg i et vist omfang kan være relevante alternativer. På nuværende tidspunkt 

er der ikke overblik over det samlede forbrug af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens i Furesø.  

Hvordan løser vi udfordringen? 

 I hhv. 2018 og i 2020 vil der blive lavet status af forbruget af antipsykotisk medicin på plejecentrene. 

 I Furesø Kommune ansætter vi per 1. april 2018 plejehjemslæger, der til en start dækker 80 % af plejeboliger-

ne. Det er forventningen, at et tættere samarbejde med de praktiserende læger, lægernes større kendskab til 

beboerne og en systematisk vurdering af helbred, medicinforbrug og behov i den sidste tid, vil bidrage til at 

medicinforbruget generelt bliver lavere.  

 En række af strategiens øvrige indsatser, vil understøtte målsætningen om at nedbringe forbruget af antipsy-

kotisk medicin, fx gennem kompetenceudvikling af frontpersonale og samarbejde om konkrete borgere i de-

mensteamet.  

 Afhængig af hvor stor udfordringen er i Furesø, kan en drøftelse af behovet for flere personaleressourcer bli-

ver relevant. 

 

 

 

                                                           
4
 Forløbsprogram for demens, version 2, 21. januar 2018 (ikke godkendt) 

5. STRATEGISKE INDSATSER I FURESØ KOMMUNE 

”Det er så vigtigt, at de 

kender beboerne.”  

(datter) 
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5.1.2 Analyse af behov hos yngre hjemmeboende med demens  

Der er et mindre antal mennesker, der får en demenssygdom mens de stadig er på arbejdsmarkedet. Den livskri-

se, der følger af at få en sygdom, der ikke kan helbredes, bliver yderligere forstærket af, at disse mennesker ofte 

også mister deres job. Tabene er mange – nogle mister tilladelsen til at køre bil, for andre bliver det vanskeligt at 

være forælder for hjemmeboende børn. I øjeblikket forsøger Furesø Kommune at rumme behovene hos yngre 

med demens i eksisterende rammer. På trods af stor velvilje rammer disse tilbud ikke altid rigtigt. I Furesø Kom-

mune er der p.t. 5-10 yngre hjemmeboende med demens. 

Hvordan løser vi udfordringen? 

 Der er behov for at se på, hvordan vi på tværs af kommunens centre hjælper denne gruppe borgere og over-

veje om der er brug for tværkommunalt samarbejde eller tilpasninger af eksisterende tilbud.  

 Der er potentiale i at vurdere hvorvidt foreningslivet har mulighed for at spille en aktiv rolle ift. yngre med 

demens. 

5.1.3 Analyse af behov hos mennesker med handicap og tidligt udviklet demens (CBV) 

I udvikling af demensstrategien har vi fokuseret på områder relateret direkte til demens. Der er her udover  behov 

for at drøfte behovene hos de borgere, der fx har Downs syndrom og som udvikler tidlig Alzheimer. Dette er aktu-

elt en relativ lille gruppe.  

I 2019 igangsættes en proces med dette fokus sammen med Center for Børn og Voksne. 

5.1.4 Etablering af et trygt og afgrænset uderum på Plejecenter Lillevang i Farum 

Flere af plejecentrene i Furesø er ikke tænkt som hjem for mennesker med demens, da de blev bygget. Det gæl-

der fx Plejecenter Lillevang, der p.t. rummer 96 boliger og et dagtilbud, hvor der dagligt kommer 40-50 borgere. 

Cirka 80 % af beboerne og dagtilbudsgæsterne har en demenssygdom. Det gør behovet for trygge og sikre ram-

mer presserende, da enkelte gerne vil gå, men ikke kan tage vare på sig selv og finde tilbage igen. 

Hvordan løser vi udfordringen? 

 Lillevang ligger naturskønt nær hestefolde og med gode udearealer, hvor får græsser en stor del af året. En 

afgrænsning af området med hæk og låger, vil skabe et sted, hvor beboerne kan færdes frit, men i en tryg 

ramme. Det vil også skabe tryghed for pårørende og ansatte.  

5.1.5 Fysisk aktivitet 

I de tidlige faser af en demenssygdom kan den ramte ofte fortsætte med de aktiviteter, han eller hun i forvejen 

deltager i. Når idrætsforeningerne ikke længere kan rumme borgere, der er ramt 

af demens, vil der opstå et tomrum frem til at borgeren kan deltage på de træ-

ningstilbud, der er på det visiterede dagtilbud på Lillevang. Her er det erfaringen 

at borgeren typisk er meget mærket af sin demenssygdom og har brug for me-

gen instruktion og støtte. P.t. er der ikke målrettede demenshold i Genoptræ-

ningen i Furesø Kommune og der mangler overgangstilbud mellem idrætsfor-

eningernes traditionelle tilbud og dagtilbuddene. 

Hvordan løser vi udfordringen? 

 På plejecentrene ansættes 1. marts 2018 fysioterapeuter, der bl.a. skal arbejde med at vedligeholde færdig-

heder hos beboerne så længe som muligt. 
 I forhold til idrætsforeningslivet er der potentiale i at afdækkes samarbejdsmuligheder og behov for oplysning 

og støtte til foreninger, der potentielt kan skabe gode tilbud for borgere med demens i de tidlige faser.  

”Når der er andre par, 

hvor den ene har en de-

mens-sygdom, så falder 

min mand ikke igennem.” 

(ægtefælle) 
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 Træningstilbud, der retter sig mod hjemmeboende borgere med demens i let til moderat grad. 
 

5.2 Tilgængelig og samarbejdende kommune 

Kommunens medarbejdere skal være tilgængelige, når der opstår et behov for rådgivning eller konkret hjælp. 

Kommunens medarbejdere skal også række hånden ud og gøre det nemmere at navigere i kommunes tilbud og 

indgange. 

5.2.1 Etablering af åben rådgivning i Farum  

Den åbne rådgivning på Aktivitetscenter Skovgården er åben for alle, der har brug for en uforpligtende snak om 

demens. I rådgivningen sidder kommunens demenskoordinator klar til at lytte, rådgive, støtte og evt. formidle 

kontakt til andre dele af kommunen, hvis der er behov for hjælp i et hjem.   

Hvordan løser vi udfordringen? 

 Den åbne rådgivning har hidtil haft åben to timer en gang om ugen og kunne med fordel blive suppleret af 

endnu en rådgivning således at man geografisk er bedre dækket i Furesø Kommune. 

 I Farum har det været planen, at en tilsvarende rådgivning skulle placeres på Aktivitetscenter Gedevasevang. 

Det kan overvejes om en placering i Kulturhuset vil åbne for henvendelser også fra yngre borgere, der ikke 

kommer på aktivitetscentrene. 

5.2.2 Systematisk håndtering af bekymringshenvendelser 

Det hænder, at kommunen kontaktes af borgere, der fx er bekymrede for en nabos adfærd. Det kan være borgere 

som kommunen ikke har kontakt til i forvejen og det er derfor vanskeligt, at følge op på sådanne henvendelser.  

Hvordan løser vi udfordringen? 

 Det skal dels afklares, hvordan kommunen juridisk håndterer at tage kontakt til borgere, vi ikke ser i forvejen. 

Og det skal afklares hvor denne opgave skal løses, så der er én indgang. Det kan være en kompleks opgave, at 

håndtere juridiske og praktiske barrierer, så borgeren får den fornødne hjælp.  

 De praktiserende læger er vigtige samarbejdspartnere. 

5.2.3 Tilbud om folkeoplysning 

Det er vigtigt at Furesø Kommune har rammer som sikrer et fortsat aktivt medborgerskab og et aktivt fritidsliv, 

også for borgere, der er ramt af demens. Tidlig opsporing af tegn på demens, en hjælpsom tilgang til mennesker 

med demens i gadebilledet og tryghed i idrætsforeninger etc. kræver kun en smule viden om demens.  

Hvordan løser vi udfordringen? 

 På sigt vil kommunen gerne kunne invitere til informationsmøder eller bidrage med oplæg eller konsulentstøt-

te til større arbejdspladser, idrætsforeninger og organisationer i kommunen.  

 

5.2.4 Samarbejde med foreningslivet, interessegrupper og frivillige  

Kommunen er blot én aktør, der kan støtte mennesker med demens og deres pårørende. Flere vil rigtig gerne 

bidrage og en del frivillige gør det allerede nu. Der er også meldinger på, at eksterne aktører, fx Ældresagen, har 

brug for et samarbejde med kommunen for at løse opgaver på demensområdet.  
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Hvordan løser vi udfordringen? 

 Der kan være behov for en kontaktperson, undervisning, sparring eller fælles opgaveløsning i forhold til sam-

arbejdet med eksterne aktører. Den brede involvering er en opgave, der vil blive drøftet i demensteamet. 

5.2.5 Annoncering af kommunens tilbud 

Særligt i de tre interviews med pårørende blev det tydeligt, at kommunens kommunikation om tilbud (fx åben 

rådgivning og pårørendegrupper) relateret til demensområdet ikke er tilstrækkelig.  

Hvordan løser vi udfordringen? 

 Furesø Kommune vil initiere annoncering på fast basis i lokalavisen og på hjemmesiden. Dette vil dels bidrage 

til at arrangementer og tilbud anvendes i større grad og dels til at udbrede viden og kendskab til demens og 

øge borgernes bevidsthed omkring borgere ramt af demens i  Furesø Kommune. 

5.3 Støtte til pårørende  

Pårørende er en stor ressource og kilde til glæde for mennesker med de-

mens. Men de er også ramt. I 2018 og 2019 vil der være fokus på supple-

rende indsatser, der bringer støtte og bidrager med mere livskvalitet til 

pårørende.  

I samarbejde med bl.a. Seniorrådet skal der i 2018 laves en 

pårørendepolitik, som naturligvis også kommer til at omfatte pårørende til 

mennesker med demens. 

5.3.1 Analyse af supplerende behov for aflastning af pårørende, hvor borgeren bor hjemme 

I både workshops og interviews står det klart, at der er et meget stort behov for fleksible aflastningstilbud. Det er 

vanskeligt og nedslidende at tage sig af en ægtefælle eller forælder, der bliver mere 

og mere syg. Den pårørende løser det ofte ved at skære alt unødvendigt fra, fx fri-

tidsaktiviteter og kontakt til venner. Det skaber ensomhed i en situation, hvor kon-

takt til andre egentlig ville være gavnligt. Der kan også være pårørende, der har 

vanskeligt ved både at passe den syge og deres arbejde. Hvis den raske ægtefælle 

bliver indlagt, kan der være behov for akut døgnaflastning.  

Hvordan løser vi udfordringen? 

 Aflastningstilbud, der er fleksible og kan tilpasses familiens behov, er efterspurgt. P.t. kender vi ikke behovets 

omfang og dette skal derfor undersøges nærmere.  

 Der er brug for at understøtte de eksisterende tilbud / rammer og derfor kunne man fx udvide åbningstiden i 

det visiterede dagtilbud på Lillevang, etablere midlertidige pladser (til brug i ferier, weekender eller om nat-

ten) samt ansætte en medarbejder, der kan aflaste i aftentimerne. Disse muligheder skal drøftes og vurderes. 

5.3.2 Samtaletilbud til pårørende på plejecentre og i familier, hvor den ramte bor hjemme 

Der er allerede en del tilbud til pårørende. Vi skal som kommune række hånden frem og tilbyde vores støtte i hele 

sygdomsforløbet. De gange hvor det lykkes, har det kolossal betydning for de pårørende. Der er behov for yderli-

gere og fortsat systematisk støtte. 

Hvordan løser vi udfordringen? 

”Vi ser først bagefter, hvor 

meget far kompenserede 

for alt det mor ikke kun-

ne.” (søn) 

”Aflastning, aflastning, 

aflastning. Det har jeg 

savnet.” (ægtefælle) 
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 Senest i 2019 skal der også være tilbud de steder, hvor der mangler. Tilbud kan fx være grupper med ligesin-

dede, hvor en fra demensteamet deltager. Det kan også være systematisk kontakt til pårørende både i hjem-

met og i plejebolig.  

5.3.3 Særligt fokus på gode overgange og støtte i beslutning om fx plejebolig 

Demenssygdomme er fremadskridende og der er mange faser (se evt. mere i bilag 7) og livsovergange som den 

syge og netværket skal finde vej i. Det har de ofte brug for hjælp til. Vi skal som kommune finde ud af, hvordan vi 

gør overgange og svære beslutninger blidere og mindre ensomme.  

Demensteamets medarbejdere spiller en afgørende rolle her, da de har 

mulighed for at gå på tværs af kommunens enheder og mulighed for at 

bruge kendskabet til den ramte og familien til at hjælpe på vej.  

Hvordan løser vi udfordringen? 

 Der skal arbejdes med mere fleksibilitet i overgangene, hvilket kan gøre 

skift lettere for nogle mennesker med demens og deres pårørende. Fx 

kan beboere i plejebolig i en overgang stadig have glæde af, at komme i dagtilbuddet. Og nogle kan håndtere, 

at være hjemme en dag eller en weekend i starten. Der skal dog tages betydeligt hensyn til, at det kan være 

en belastning for den syge at have mange skift. 

5.4 Kompetencer og organisering, der understøtter 

I 2018 er både demensteamet og en strategi for kompetenceudvikling prioriterede indsatser.  

5.4.1 Omorganisering af kommunens demensteam 

I en periode har organiseringen af demensområdet ikke fungeret. Det betyder, at demensvejledere og demens-

koordinator mister muligheden for at koordinere støtten ved overgange fra ét kommunalt tilbud til et andet og 

mister muligheden for faglig sparring og videndeling.  

Hvordan løser vi udfordringen? 

 En solid ”modtageorganisation” for udvikling af demensområdet er en forudsætning for at vi kan lykkes med 

en stor del af de strategiske indsatser.  

 Omorganisering af demensteamet bliver derfor gennemført i foråret 2018. I bilag 1 vises organiseringen af det 

fremtidige demensteam. Der er p.t. ubesatte stillinger, der besættes henover foråret 2018. Til stillingerne 

vægtes erfaring fra arbejde med mennesker med demens samt viden om socialpædagogiske tilgange. 

5.4.2 Systematisk introduktion og kompetenceudvikling 

Der er mange ansatte i ældreplejen i Furesø Kommune. Der sker naturligt en afgang og tilgang af personale i en 

gruppe på over 350 ansatte. De fleste vil møde mennesker med demens. Det skal de professionelt og omsorgs-

fuldt kunne magte som en del af deres arbejde. 

Hensigten er, at alle mennesker med demens og deres pårørende i Furesø skal mødes af medarbejdere med kom-

petencer svarende til deres behov, og alle medarbejdere skal kunne trække på ressourcepersoner og demensvej-

ledere ved behov. 

Hvordan løser vi udfordringen? 

”Jeg måtte gøre det henover 

hovedet på hende. Det var ikke 

godt, men jeg var nødt til det.” 

(ægtefælle) 
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 Vi skal sikre, at nye medarbejdere og ledere bliver introduceret til det demensfaglige arbejde i Furesø Kom-

mune.  Bl.a. er det vigtigt, at nye medarbejdere kender de kolleger, der kan hjælpe dem, når de står i plejesi-

tuationer som er vanskelige.  

 Kvalitet i livet for mennesker med demens og deres pårørende kræver, at alle medarbejdere i Center for Social 

og Sundhed har kompetencer til at holde fokus på det enkelte menneskes livshistorie og behov, og samtidig 

tilbyde pleje og omsorg med høj faglig kvalitet. 

 Furesø kommune har søgt om puljemidler til en ambitiøs plan for kompetenceudvikling på demensområdet, 

hvor alle medarbejdere uanset faggruppe skal introduceres til demenssymptomer og grundlæggende redska-

ber.   
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Indsatserne i strategien er her prioriteret og forslag til forankring er anført. 

2020 

Status og ny strategi for perioden 2021-2025. 

Status på forbruget af antipsykotisk medicin (afsnit 5.1.1). (Udviklingssygeplejerske og områdele-

der for plejecentre). 

Tilbud om folkeoplysning (afsnit 5.2.3). (Demenskonsulent). 

Samarbejde med foreningslivet, interessegrupper og civilsamfundet (afsnit 5.2.4). (Demensteam) 

2019 

Analyse af behov hos yngre med demens (afsnit 5.1.2). (Demensteamet) 

Analyse af behov hos mennesker med handicap og tidligt udviklet demens (afsnit 5.1.3). (Center 

for Børn og Voksne i samarbejde med demenskonsulent). 

Etablere et trygt og afgrænset uderum på Plejecenter Lillevang i Farum (afsnit 5.1.4). (Områdele-

der, ledere og demensvejleder på Lillevang). 

Samtaletilbud til pårørende på plejecentre og i familier, hvor den ramte borger bor hjemme 

(5.3.2). (Demensteamet). 

Særligt fokus på gode overgange og støtte i beslutning om fx plejebolig (afsnit 5.3.3). (Demens-

teamet). 

Etablere træningstilbud for hjemmeboende borgere med demens i let til moderat grad (afsnit 

5.1.5). (Demensteamet i samarbejde med genoptræningen) 

2018 

Nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin (afsnit 5.1.1). (Udviklingssygeplejerske og områdele-

der for plejecentre). 

Etablering af åben rådgivning i Farum (afsnit 5.2.1). (Demenskonsulent og demenskoordinator). 

Systematisk håndtering af bekymringshenvendelser (afsnit 5.2.2). (Demenskonsulent og demens-

koordinator). 

Annoncering af kommunes tilbud (afsnit 5.2.5). (Sekretariat). 

Analyse af supplerende behov for aflastning af pårørende, hvor borgeren bor hjemme (5.3.1). 

(Demensteamet). 

Omorganisering af kommunens demensteam (afsnit 5.4.1). (Centerledelsen) 

Systematisk introduktion og kompetenceudvikling (afsnit 5.4.2). (Udv.konsulent og centerledelse). 

Eksisterende 

tilbud 

(afsnit 3) 

Åben rådgivning på Aktivitetscenter Skovgården i Værløse. 

Kontakt mellem borger og kommune (via demensvisitator), når udredning startes. 

Demensvejledere på alle plejecentre. 

Mulighed for (visiteret) aflastning i hjemmet. 

Visiteret dagtilbud, der er et tilbud om aktiviteter, vedligeholdelse af færdigheder samt aflastning 

af pårørende. 

Plejecentre, der helt overvejende er indrettet med fokus på mennesker med demens. 

Triagering i alle enheder, så tegn på forværring opdages. 

Klippekortsaktiviteter – Selvbestemmelse målrettet livskvalitet for den enkelte. 

6. TIDS- OG HANDLEPLAN, HOVEDTRÆK 
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1. Demensteamet i Furesø Kommune 

2. Fokusområde 1 - Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling, opsamling fra workshops 

3. Fokusområde 2 – Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering, opsamling fra workshops 

4. Fokusområde 3 – Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens, opsamling fra workshops 

5. Fokusområde 4 – Demensvenlige samfund og boliger, opsamling fra workshops 

6. Fokusområde 5 – Øget videns- og kompetenceniveau, opsamling fra workshops 

7. Faser i demenssygdomme 

  

BILAG 
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Bilag 1 
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 Bilag 2 
Fokusområde 1 - Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og 
behandling, opsamling fra workshops 
 

Oversigten viser dels de initiativer og indsatser, der er i gang i kommunen december 2017 (de mørke 

farver under midten) dels de initiativer og indsatser, der kan bidrage til den videre ambition om at skabe 

en kommune, hvor mennesker med demens og deres pårørende har et godt liv (de lyse farver over mid-

ten). Indsatserne er kategoriseret ift. faser. 
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Bilag 3 

Fokusområde 2 – Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilite-
ring, opsamling fra workshops 
 

Oversigten viser dels de initiativer og indsatser, der er i gang i kommunen december 2017 (de mørke 

farver under midten) dels de initiativer og indsatser, der kan bidrage til den videre ambition om at skabe 

en kommune, hvor mennesker med demens og deres pårørende har et godt liv (de lyse farver over mid-

ten). Indsatserne er kategoriseret ift. faser. 
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Bilag 4 

Fokusområde 3 – Støtte og rådgivning til pårørende til menne-
sker med demens, opsamling fra workshops 
 

Oversigten viser dels de initiativer og indsatser, der er i gang i kommunen december 2017 (de mørke 

farver under midten) dels de initiativer og indsatser, der kan bidrage til den videre ambition om at skabe 

en kommune, hvor mennesker med demens og deres pårørende har et godt liv (de lyse farver over mid-

ten). Indsatserne er kategoriseret ift. faser. 
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Bilag 5 

Fokusområde 4 – Demensvenlige samfund og boliger, opsam-
ling fra workshops 
 

Oversigten viser dels de initiativer og indsatser, der er i gang i kommunen december 2017 (de mørke 

farver under midten) dels de initiativer og indsatser, der kan bidrage til den videre ambition om at skabe 

en kommune, hvor mennesker med demens og deres pårørende har et godt liv (de lyse farver over mid-

ten). Indsatserne er kategoriseret ift. faser. 
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Bilag 6 

Fokusområde 5 – Øget videns- og kompetenceniveau, opsam-
ling fra workshops 
 

Oversigten viser dels de initiativer og indsatser, der er i gang i kommunen december 2017 (de mørke 

farver under midten) dels de initiativer og indsatser, der kan bidrage til den videre ambition om at skabe 

en kommune, hvor mennesker med demens og deres pårørende har et godt liv (de lyse farver over mid-

ten). Indsatserne er kategoriseret ift. faser. 
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Bilag 7 
Faser i udvikling af demens 
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Tovholdere 

Udviklingskonsulent Bente Søndergaard (workshops) 

Områdeleder Charlotte Larsen (workshops, interview og strategi) 

 

 

Furesø Kommune 

Hørmarken 2 

3520 Farum 

 

 

 

Udgivet: 28. december 2017 

 

 


