11. april 2018

Demensplan for Skive Kommune 2018-2022
I november 2017 vedtog det daværende Udvalg for Social og Ældre den første
samlede demensplan for Skive Kommune.
Demensplanen henvender sig bredt til borgere, medarbejdere, frivillige, erhvervsliv og
organisationer, som alle kan bidrage til planens målsætning:
I fællesskab skaber vi et demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens kan
leve et aktivt, trygt og værdigt liv.
Demensplanen har 6 fokusområder:







Forebyggelse og tidlig opsporing
Støtte og rådgivning
Aktivitet og bevægelse
Omsorg og pleje
Et demensvenligt samfund
Høj kvalitet og faglighed

Derudover sætter demensplanen særligt fokus på 2 nye målgrupper i
demensindsatsen – yngre med demens og mennesker med udviklingshæmning og
demens
Med afsæt heri peger demensplanen på en række tiltag, som kan styrke og udvikle
demensindsatsen.
Det gælder både indsatsen ift. demensramte, men i høj grad også støtte og tilbud til
pårørende til demensramte.
Indsatsplan 2018-2019
Der er gennem de seneste år arbejdet målrettet med at udvikle demensindsatsen i
Skive Kommune. Demensindsatsen er bl.a. styrket i arbejdet med ”en mere værdig
ældrepleje” (værdighedsmidlerne) gennem følgende tiltag:






Udbygning af demensdagcenterpladser i Jebjerg
Øget støtte til hjemmeboende demensramte
Demensfaglig udviklingskoordinator, som bl.a. varetager demensskole for
pårørende
Kompetenceudvikling
Udarbejdelse af Demensplan

Demensplanen 2018-2022 skal medvirke til, at vi fastholder fokus på at udvikle
indsatsen. Udviklingen skal ske i et tæt samarbejde med de berørte borgere. Samtidig
skal vi have fokus på at involvere og engagere en bred vifte af aktører, som med
1

deres indsats kan være med til at gøre hverdagslivet aktivt, trygt og værdigt for
demensramte.
Oversigten herunder viser de tiltag som er besluttet for 2018, og hvilke der forventes
at fortsætte i 2019.
Indsatsplan 2018-2019
2018

2019

Tiltag 2018 –
Højere normering på plejecentre

Iværksættes

Videreføres

Demensvenlig indretning, plejecentre (fx butik, wellness m.v.)

Iværksættes

Forventes at være
færdigetableret

Undervisning i demensvenlig adfærd

Iværksættes

Tilbud om træning/fysisk aktivitet
(Træningspakker fra Sundhedsstyrelsen)

Iværksættes

Kompetenceudviklingsforløb med
Sundhedsstyrelsens demensrejsehold

Iværksættes

Ansøge nationale demenspuljer

Iværksættes

Videreføres

Iværksættes, hvis
relevant

Udvalget for Ældre godkendte den 4. april 2018, at indsatsplanen udgør grundlaget
for arbejdet med at udvikle demensindsatsen i 2018-2019.
Derudover vil der løbende, i dialog med borgere og samarbejdsparter, ske en
vurdering af behov og muligheder for at iværksætte yderligere tiltag med afsæt i
Demensplanen.
Du kan se mere om demensindsatsen i Skive Kommune på www.skive.dk/demens
God læselyst!
Med venlig hilsen
Elsebeth Hummelgaard
Pleje- og Visitationschef
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