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Indholdsfortegnelse

Jeg vil ønske,  
at de havde mødt min far,  
før han fik demens,  
så de kunne se  
hvor fantastisk et menneske,  
han er. 
Datter 44 år
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Som borger og pårørende skal man opleve: 

●	 et godt hverdagsliv 
● at kunne leve livet med de begrænsninger en demenssygdom medfører

● at mennesket bag sygdommen ses

● meningsfuld beskæftigelse 

● at føle sig taget alvorligt og respekteret

● at opleve kontrol og selvbestemmelse og kunne vælge til og fraI 2015 vedtog Byrådet i Ikast-Brande Kommu-
ne den første demensstrategi ”Et værdigt liv 
med demens”. Demensstrategien for 2019-
2022 tager udgangspunkt i erfaringerne fra 
arbejdet med den første demensstrategi, 
National Demenshandlingsplan 2025, samt 
Byrådets vision 2018-2025. 

Strategien præsenterer de indsatser, kom-
munen vil arbejde med i de næste 4 år, for at 
imødekom-me det øgede antal mennesker 
med demenssygdomme, der forventes i de 
kommende år. Fokusområderne til strategien 
er fremkommet via involvering af forskellige 
interessenter herunder Ældreråd, frivillige, 
politikere, pårørende og fagpersoner. 

Ikast-Brande Kommune 
er en demensvenlig 
kommune, hvor:

●	 	borgere med demens og 
deres pårørende støttes i at 
opnå velbefi ndende og trivsel 
i deres liv.

Kontakt
Hvis du vil vide mere:
	Ikast-Brande Kommunes hjemmeside  
www.ikast-brande.dk 

Demensstrategien 
"Sund hele vejen - et værdigt liv
med demens" 2019 – 2022

 
Fakta
I Danmark lever ca. 89.000 mennesker med en demenssygdom, heraf fl ere kvinder 
end mænd. Op imod 300.000-400.000 personer i Danmark er nære pårørende til 
en person, der lider af en demenssygdom. I Ikast-Brande Kommune lever omkring 
600 personer med demenssygdommen, og tallet forventes at stige. Forekomsten af 
demens øges kraftigt med alderen.

Demens er en sygdom, der ikke kun rammer den syge, men hele familien. Sygdom-
men vender op og ned på livet, og der fi ndes desværre ikke en kur. Men det betyder 
ikke, at der ikke er støtte og hjælp at hente. Med den rette hjælp kan man leve et 
godt liv på trods af sygdommen.  
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Personen 
kommer i første række 

            
Det sker blandt andet via:

●		Videns- og kompetenceløft,  
 der omsættes i praksis til  
 gavn for mennesker med  
 demens

●		Iværksættelse af indsatser  
 og aktiviteter, der kan være  
 med til at fylde trivsels-
 karret 

●		Inddragelse af historien 
 om det levede liv i tæt   
 samarbejde med de 
 pårørende

●		Udbrede forståelse for   
 at gribe nuet og samle på  
 stjernestunder
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Omsorg er at tænke på det hele menneske. 
Kun ved at tage hånd om det hele menneske 
kan vi sikre, at personen med demens får op-
fyldt sine grundlæggende psykologiske behov, 

som får personen til at føle sig godt tilpas. 
Det er vigtigt, at se mennesket bag sygdom-
men og vise forståelse for den demensramte 
og de pårørende.  

   
Derfor sætter Ikast-Brande Kommune fokus på:

●		at se det enkelte menneske bag sygdommen.

●		at dække de grundlæggende behov for beskæftigelse, trøst, tilknytning,  
 identitet, inklusion og kærlighed med udgangspunkt i det levede liv 

●		at alle, der er tæt på mennesket med demens, forstår at fylde i trivsels-
 karret, dvs. har fokus på gode aktiviteter, som giver mening og bringer   
 glæde og velvære hos den, der har en demenssygdom  

●		at gribe nuet og skabe stjernestunder sammen med personen med   
 demens

Jeg er Jens med demens, 
men jeg er også Jens imens. ”

fyldt sine grundlæggende psykologiske behov, 
men og vise forståelse for den demensramte 
og de pårørende.  

”Alle mennesker har et indre Trivselskar - jo mere der er i karret, jo bedre trives man.
En demenssygdom skaber et hul i karret, og personer med demens har derfor behov for at de
mennesker, som er omkring dem, er opmærksomme på at hjælpe med at fylde trivsel i karret".
(Malene Kjær Lassen, sygeplejerske/underviser, se mere på www.malenekl.dk)



Nationalt Videnscenter for Demens anbefaler en 
sund livsstil som forebyggelse af demens, her-
under også fokus på søvn, blodtryk og diabetes. 
En ledetråd for dette er: ”Det, der er godt for dit 
hjerte, er også godt for din hjerne”.

En begyndende demenssygdom kan være 
svær at få øje på. Ofte kan de tidlige tegn på 
demens forveksles med tegn på andre syg-
domme. For især yngre og ellers velfungeren-
de mennesker er demens sjældent den første 
sygdom, man tænker på, hvis hukommelsen 
eller koncentrationen begynder at svigte.

Der er ca. 35.000 personer over 65 år, som 
har fået en demensrelateret diagnose og/
eller købt demensmedicin. Men antallet af 
mennesker, der lever med en demenssygdom, 
skønnes at være langt højere. Mange bliver 
aldrig udredt for deres sygdom, og dermed 
går der længere tid, inden de får den rette 
hjælp og eventuelt medicin. Borgere på pleje- 
centre med en allerede fremskredet demens 
sygdom skal ikke udredes i unødigt omfang, 
men have god og relevant pleje. 
 

Forebyggelse og tidlig  
opsporing

      
Derfor sætter Ikast-Brande Kommune 
fokus på:

●	 at udbrede viden om forebyggelse af demens

●	 behandling af hørenedsættelse i forebyggelse  
 af demens

●	 at udbrede kendskabet til de 10 advarselstegn

●	 at nedbryde tabuet om demens

●	 at flere bliver udredt for demens

●	 at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin 

Dette sker blandt andet via:

●	 information om betydning af livsstil som forebyggelse  
 bl.a. holde hjernen aktiv, være social, bevægelse,  
 mindre alkohol, ingen rygning og sund kost 

●	 tilbud om motion og fysisk træning 

●	 tilbud om socialt samvær i samarbejde med frivillige  
 organisationer  

●	 undervisning af flere faggrupper, så de klædes på til at  
 kunne opspore sygdommen og kunne se de tidlige tegn  

●	 tæt samarbejde med udredningsklinikker og   
 praktiserende læger 

●	 tæt samarbejde med pårørende 

●	 regelmæssig medicingennemgang og prioritering 

Lægen sagde, at min mand klarede              
testen fint, men jeg kan mærke,  
at der er noget galt.

Pårørende kvinde 62 år
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”

1 Glemsomhed

2 Besvær med at udføre  
 velkendte opgaver

3  Problemer med at finde ord

4  Forvirring vedrørende tid  
 og sted

5 Svigtende dømmekraft

6 Problemer med at tænke  
 abstrakt

7 Vanskeligheder med at  
 finde ting

8 Forandringer i humør  
 og adfærd

9 Ændringer i personlighed

10 Mangel på initiativ

10 tegn på demens

Se flere detaljer om de 10 tegn på  
http://www.videnscenterfordemens.dk/
advarselstegn/



Når et menneske rammes af en demenssyg-
dom, påvirker det ikke kun den sygdomsram-
te, men hele familien og omgangskredsen. 
Pårørende sidder ofte inde med stor viden om 
det liv, personen har levet og yder en stor og 
vigtig indsats. Samtidigt har pårørende et stort 
behov for støtte og opbakning i forhold til 
rollen som omsorgsgiver. Demens er stadig et 
tabu for mange og pårørende kan derfor ofte 
føle sig ensomme. 

Støtte og rådgivning   
      

     
     

Derfor sætter Ikast-Brande 
Kommune fokus på:

●	 at nedbryde tabuet om demens

●	 at pårørende får kendskab til   
 sygdommens udvikling, og 
 hvordan de bedst muligt kan
 yde omsorg

●	 at anerkende de pårørende

●	 at pårørende inddrages aktivt 
 og får støtte til livet som 
 pårørende 

●	 at pårørende oplever støtte til at   
 træffe beslutninger for den 
 sygdomsramte, herunder opret-  
 telse af fremtidsfuldmagt og evt.   
 værgemål 

●	 at pårørende kan møde lige-
 stillede og hente erfaring og trøst
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Fakta om pårørende 
De nærmeste pårørende 
(ægtefælle og samlever):

●	 bruger i gennemsnit seks timer om  
 dagen på at pleje og passe deres   
 familiemedlemmer med demens

●	 går oftere til læge og tager mere   
 receptpligtig medicin end andre

●	 har øget risiko for at udvikle alvorlig  
 somatisk sygdom

●	 har højere forekomst af depression  
 og stress, og deres tillid til egen   
 formåen og velbefi ndende er ringere  
 end hos andre 

●	 har højere dødelighed end andre 

(Kilde: Statusrapport på demensområdet i Danmark, 
Sundheds- og Ældreministeriet 2016).  

Det sker bl.a. via:

●		årligt arrangement, som er åbent for alle borgere

●		rådgivning og vejledning ved erfarne pårørende og fagpersonale

●		kurser om demenssygdomme og det at være pårørende 

●		”Lær at leve med kronisk sygdom for pårørende til demente” 

●		meningsfulde aktivitetstilbud for både pårørende og borgere med 
 demenssygdomme

●		fl eksible afl astningstilbud til pårørende

Både borgere, 
pårørende og 
personale 
har kompetencer, 
der er vigtige at 
få sat i spil.

Pårørende fra 
Pårørende-politikken

””I kan ikke forestille 
jer, hvor glade vi er 
i familien, efter min 
mor er startet op 
i daghjem. Vi har 
fået en hel ny mor, 
tusind tak.

Datter 55 år 



Mennesker med demenssygdomme oplever 
ofte tegn på uro, rastløshed og depression. 
Det kan påvirke livskvaliteten negativt både 
for den syge og de pårørende. 

Der har de seneste år været fokus på, hvor-
dan fysisk træning og aktivitet kan forbedre 
trivslen og livskvaliteten hos mennesker med 
demens. 

Bevægelse og aktiviteter 

              
Derfor sætter Ikast-Brande Kommune fokus på:

●		 tilbud om fysisk træning

●		 tilbud om meningsfulde aktiviteter 

●		at inddrage naturen i både træning og aktiviteter  

●		at understøtte kommunale og frivillige tilbud, der i dagligdagen giver personer   
 med demens mulighed for at være en del af lokalsamfundet  
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Dette sker blandt andet via: 

●		motionstilbud målrettet borgere med demenssygdomme 

●		kendskab og anvendelse af ”Guide til fysisk træning og aktivitet for 
 mennesker med demens” (www.sst.dk)

●		samarbejde med ”Bevæg dig for livet ” og andre motionstilbud 
 i kommunen

●		samarbejde med frivillige organisationer om aktiviteter 

”Det der ude i skoven, 
hvor vi går på heden hver 
mandag, må I aldrig tage 
fra mig, det er det bedste, 
der er sket for mig.

Yngre mand med 
Alzheimers sygdom

Mennesker med demenssygdomme oplever 
ofte tegn på uro, rastløshed og depression. 
Det kan påvirke livskvaliteten negativt både 
for den syge og de pårørende. 

              
Derfor sætter Ikast-Brande Kommune fokus på:

tilbud om fysisk træning

tilbud om meningsfulde aktiviteter 

at inddrage naturen i både træning og aktiviteter  



Mennesker med demens har samme behov 
som alle andre for at føle sig som en del af 
samfundet og kunne fortsætte med at leve 
et godt hverdagsliv. Når sygdommen udvikler 
sig, kan det blive sværere f.eks. at handle ind, 
gå til sport, indgå i sociale sammenhænge, 
bruge offentlig transport og fi nde vej. På 
grund af tabuet omkring sygdommen risikerer 
mennesker med demens og deres pårørende 
at blive isolerede og ensomme. 

En anden del af et demensvenligt samfund 
er boliger. Tilpassede omgivelser kan støtte 
personen med demens til at klare sig bedst 
muligt og gøre hverdagen tryg og sikker.  
Det er særligt vigtigt at sikre dette, når der 
bliver behov for en plejebolig og dermed en 
fl ytning til ukendte omgivelser, som kan være 
særligt udfordrende for mennesker med en 
demenssygdom. En demensvenlig bolig er 
bl.a. kendetegnet ved hjemlighed, tryghed og 
sikkerhed.  

Demensvenlige samfund 
og boliger 

       
         Derfor sætter Ikast-Brande 

Kommune fokus på: 

●		at mennesker med demens og deres  
 pårørende kan leve et godt liv som en  
 del af samfundet, trods sygdom. 

●		at mennesker med demens i højere grad  
 kan forsætte med daglige aktiviteter 
 og fritidsinteresser, som giver mening. 

●		demensindretning af boliger, både  
 hos hjemmeboende og i plejeboliger

●		transportmuligheder for mennesker med  
 demens, både ift. offentlig transport 
 og for dem, der ikke selv er i stand til 
 at køre bil eller tage offentlig transport

Der er nogle, 
der ikke inviterer 
os, efter min 
hustru har fået 
demens.
Ægtefælle 75 år 
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”  ”Der er godt nok dejligt her, 
måske fl ytter jeg herud engang.

Borger med demenssygdom 
om besøg på et plejecenter 

              
Dette sker blandt andet via: 

●		samarbejde med f.eks. butikker, frivillige organisationer og virksomheder  
 i lokalsamfundet om udvikling af et demensvenligt samfund

●		understøttelse af folkeoplysning om demens

●		 information på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside

●		 fokus på demensvenlig indretning i kommunale bygninger

●		støtte til demensvenlig indretning og hjælpemidler hos hjemmeboende 

●		støtte til demensvenlig indretning og indfl ytning fra egen bolig til plejebolig   

●		velfærdsteknologiske løsninger f.eks. GPS

●		årligt arrangement, der er åbent for alle borgere

●		åben rådgivning ved demensteamet

●		 individuelle og fl eksible muligheder for transport 

Borger med demenssygdom 
om besøg på et plejecenter 



Demens dækker over en række komplekse og 
fremadskridende sygdomme, som fremtræder 
forskelligt. Det stiller store krav til de fagpro-
fessionelle. Derfor er der behov for viden
og erfaring for at kunne give borgere med
demens og deres pårørende en oplevelse 
af en indsats, der giver tryghed og mening.  
Som det også fremgår af den Nationale
Demenshandlingsplan 2025 ”Vi ved meget, 

men vi skal vide endnu mere om hvad der 
virker”. Ikast-Brande Kommune understøtter 
udvikling af evidens baseret viden på området.

Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet 
med et kompetenceløft til alle medarbejdere, 
hvor der er fokus på praksisnær læring og 
refl eksion. Her skal viden og værktøjer være 
med til at sætte kompetencerne i spil. 

              
Derfor sætter Ikast-Brande Kommune fokus på:

●		at tage hånd om det hele menneske

●		at lederne holder fokus på at omsætte viden til praksis 

●		at viden omsættes til handling   

●		at fastholde de erhvervede kompetencer    

Viden, værktøjer og 
kompetencer 

              
Det sker blandt andet via:

●		anvendelse af ABC e-learning programmer fra Nationalt Videnscenter for Demens

●		at inddrage erfaringer fra pårørende  

●		at anvende nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen   

●		at anvende praksisnær læring og refl eksion
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Et forløb med en demenssygdom kræver 
støtte fra start til slut. Ikke to forløb er ens, 
så der er behov for fl eksibilitet i tilbudde-
ne og tilgangen til det enkelte menneske. 
Ikast-Brande Kommune ønsker at understøtte 
forløbet hele vejen med en forebyggende og 
rehabiliterende indsats.  

I starten har borger og pårørende behov for 
at vide noget om sygdommen og kende kom-
munens tilbud. Senere kan der være behov 
for afl astning for at kunne forblive i hjemmet. 
I den sidste tid kan det være nødvendigt med 
plejebolig og lindrende pleje og omsorg. Der 
kan også være behov for støtte til de pårøren-
de efter livets afslutning.

Sammen om demens - hele vejen
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Ikast-Brande Kommunes Demensstrategi Sund hele vejen – et værdigt liv med demens 
2019-2022, skal være med til at støtte op om dette, i sammenhæng med de allerede 
igangværende tilbud.

 

Et forløb kunne se således ud: 

Mistanke 
om demens

Besøg hos 
egen læge Udredning 

Vejledning og
rådgivning

 

Tilbud om 
motion og 
meningsfulde 
aktiviteter 

Dagtilbud Plejebolig 
Den sidste tid 
– palliation 

 

Rådgivning i 
efterforløb  

 

              
Derfor sætter Ikast-Brande Kommune fokus på:

●		at struktur og organisering skal tilpasses borgernes behov

●		at kunne varetage alle forløb uanset kompleksitet  

●		at ingen skal stå alene med sygdomsforløbet  

●		at ledelse sker med udgangspunkt i at skabe en personcentreret kultur     

              
Det sker blandt andet via:

●		afklarende samtaler med borger og pårørende 

●		understøtte den enkelte borgers mestringsevne  

●		anvendelse af værtøjer udsendt af Sundhedsstyrelsen  

●		anvendelse af værktøjer til forløbskoordination     



konceptas.dk

Demensstrategien  
2019 – 2022

  Dement bliver man ikke alene,
 der er altid nogen, der følger med.


