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Beslutning - Demenshandleplan 2020
Åbent

Sagsnr.: 326-2017-2804

J.nr.: 00.16.00

Dokumentnr.: 326-2020-226641

Sagstype
Beslutning.
Resume og sagens baggrund
Som et led af Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget Demensstrategien 2019-2020 til Visionsseminaret den 20-21 juni 2019. Med udgangspunkt
i Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv samt Demensstrategien har administrationen i
samarbejde med chefnetværket på ældre- og sundhedsområdet udarbejdet en demenshandleplan. Den 2. juni 2020 drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget de foreslåede indsatser i Demenshandleplanen.
Her præsenteres Demenshandleplanen 2020 inkl. de økonomiske konsekvenser.
Indstillinger
Direktøren indstiller,
1. at demenshandleplanen 2020 godkendes.
2. at de økonomiske konsekvenser oversendes til budgetforhandlingerne.
3. at sagen sendes til høring i Ældrerådet.
Behandling
Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Som et led af Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget Demensstrategien 2019 til Visionsseminaret den 20-21 juni 2019. Med udgangspunkt i
Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv samt Demensstrategien har administrationen i
samarbejde med chefnetværket på ældre- og sundhedsområdet udarbejdet en demenshandleplan.
Temadrøftelsen den 2. juni 2020 var 1. fase i processen. Med udgangspunkt i drøftelsen blandt
medlemmerne i Ældre- og Sundhedsudvalget blev 2. fase i processen igangsat, hvor administrationen sammen med chefnetværket på ældre- og sundhedsområdet færdiggjorde Demenshandleplanen. Det bemærkes, at nogle af indsatserne har økonomiske konsekvenser.
Chefgruppen anbefalede, at tidlig opsporing og indsatser, der hænger sammen med det tidlige
forløb for demensramte, prioriteres i 2020 - 21. Derfor var træning, rehabilitering og aktiviteter højt prioriteret, sammen med tiltag, som aflastning af pårørende og kørsel. Familien er
også prioriteret i forhold til at få tidlig vished og viden om sygdom og muligheder, så familien
selv kan være aktiv og inddraget i sygdomsforløbet efter behov og ressourcer. Dette kan bidrage til mere tryghed, værdighed og måske en længere og bedre tid hjemme med familien i
egen bolig.
Det fremgår af nedenstående handleplan, hvad chefgruppen har prioriteret højt og derefter er
det skitseret, hvad der kan arbejdes videre med indtil 2025. Der vil blive udarbejdet en årlig
status på handleplanen. Prioriteringerne justeres derefter, samt opjusteres med udviklingen på
lands- og kommunalplan.

Chefgruppen anbefaler desuden, at kompetenceudvikling i basisviden om demens indarbejdes i
kompetenceudviklingsstrategien, der er ved at blive udarbejdet.
Demenshandleplanen indeholder fire temaer, som uddybes i bilaget med indsatser og nu med
økonomiske konsekvenser:
1. Tidlig opsporing – tidligt i sygdomsforløbet
Formål: At opspore og udrede borgere med demenssymptomer tidligt i forløbet, så de får en
rettidig indsats og behandling. At borgernes ret til forskellighed respekteres, og at de understøttes i at forblive aktive i samfundet, så længe det er muligt.
2.

Tilbud til borgere med demenssygdomme og deres pårørende senere i sygdomsforløbet
Formål: At Kalundborg Kommunes indsatser bidrager til at give demensramte borgere en værdig og meningsfuld hverdag og ligeledes til at bevare deres livskvalitet. At tilbuddene er fleksible, tager hensyn til familiernes forskellighed og opleves som et finmasket sikkerhedsnet,
hvis hverdagen vælter.
3. Samskabelse
Formål: At Kalundborg Kommune understøtter et værdigt og meningsfuldt liv for demensramte
familier og, i samspil med lokalsamfundet, skaber et demensvenligt samfund.
4. Uddannelse og viden
Formål: At Kalundborg Kommune målrettet udvikler medarbejdernes faglige kompetencer for
at sikre høj kvalitet i indsatserne for demensramte borgere.
Økonomiske konsekvenser
Den samlede økonomiske konsekvens er 1.120.000 kr. Opmærksomhedspunkt: Velfærdsteknologi forsøges indarbejdet i hjælpemiddelbudgettet, og er derfor ikke med i sammentællingen.
Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2020:
Indstillingen godkendt.
Bilag
Økonomiforslag til handleplan for demensområdet chefgruppen
økonomi
Demenshandleplan 2020
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