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Kommunalbestyrelsen, Hedensted Kommune. 
Fremsendes til Udvalget for Social Omsorg. 
Høringssvar fra Seniorrådet til Demensstrategi 2023 -2026 

Seniorrådet har set og læst den opdaterede strategi, der stort set svarer til den strategi, der er godkendt for 
perioden 2018 – 2022. Endvidere det statuspapir, der er udarbejdet omkring de enkelte fokusområder i 
strategien i forbindelse med Udvalget for Social Omsorgs 1. behandling af punktet på mødet den 15.8.2022. 

Den tidligere strategi er udarbejdet med baggrund i Den nationale Demenshandleplan, som er gældende 
frem til 2025 og lokalt med baggrund i et stort samarbejde med en lang række interessenter på 
demensområdet i Hedensted Kommune – borgerinddragelse, fagpersoner m.v.                               
Seniorrådet har således ingen indsigelser i forhold til visionerne i demensstrategien. Vi billiger samtidig, at 
borgere med nedsat kognitiv funktionsevne herunder borgere med Dawns-syndrom inddrages i strategien, 
og at der etableres særskilte demensvenlige boliger for denne ofte yngre gruppe af handicappede jf. 
forslaget til forlængelse af demensstrategien. 

Når vi sammenholder visionerne i strategien og resultaterne indtil nu jf. ovennævnte statuspapir, har vi da 
følgende kommentarer under fokuspunkterne i forhold til at få målene og ”Ingen står alene med Demens” 
til at leve i fremtiden: 

1. Fra tidlig opsporing til den sidste tid – den helhedsorienterede indsats 
Med 250 borgere over 65 år med demens i Hedensted Kommune i 2022 og et estimeret ikke 
ubetydelig mørketal, skal kommunens normering med 3 demenskonsulenter og 1 koordinator 
opretholdes. Samtidig ønsker vi, at der er fagligt kvalificerede demensnøglepersoner på plejehjem,  
i  udkørende teams og i boenhederne, der kan være behjælpelige med den tidlige opsporing af 
demens. Vi finder derfor også, at arbejdet med udarbejdelse af guidelines til tidlig opsporing og 
hjælp til udredning skal opprioriteres, sådan at borgere , hvor der er tegn på demens, registreres 
tidligt i forløbet. 
 

2. Den målrettede personcentreret demenspleje, omsorg og rehabilitering 
Hedensted Kommune har gode tilbud til demensramte – kognitiv fitness – fysisk vedligehold og 
sociale tilbud, så livskvalitet for den enkelte borger understøttes længst muligt.                                  
Vi har et stort ønske om, at eksisterende plejehjem fortsat har faglig kapacitet og demensegnede 
omgivelser for demente, idet vi antager, at der også efter det nye demensplejehjems ibrugtagning, 
vil være demente borgere her. 
 

3. Tilbud om støtte, rådgivning og aflastning til pårørende 
Der er gode eksisterende tilbud om åben rådgivning, pårørendegrupper, demensskole, 
demenscafeer og aflastningstilbud. Seniorrådet vil påpege, at med forslaget om ikke at genbesætte 
stillingen som demensaflaster i eget hjem, er det væsentlig at etablere mere fleksible 
aflastningsordninger på plejehjem (her tænkes primært nyt demensplejehjem), sådan at den 
pårørende kan deltage i en familiefødselsdag, konfirmation, bryllup el. lign og være sikker på, at 
kunne få den nødvendige aflastning også i aften/nattetimerne. 
 
 
 



4. Øget kompetenceniveau og vidensdeling 
Opkvalificering af medarbejdere gennem målrettet uddannelse og kurser er gennemført, og det 
forventes, at der sker løbende vedligeholdelse, uddannelse af nye medarbejdere og opdatering på 
nyere viden. I Hedensted Kommune er forbruget af antipsykotisk medicin ikke alarmerende højt – 
alligevel ønsker seniorrådet, at forvaltningen sætter fokus på målrettet at minimere forbruget af 
antipsykotisk medicin herunder at implementere sundhedsstyrelsen kliniske retningslinjer på 
området demens (2019). 
Uddannelse og videndeling er ikke alt i forhold til at understøtte den dementes meningsfulde liv. En 
god normering er samtidig afgørende for, at omsorgspersonen har den fornødne tid til at finde 
frem til, hvordan borgerens adfærd og kompetencer understøttes, herunder finde ud af, hvad der 
gemmes sig bag en evt. uhensigtsmæssig adfærd. 
 

5. Demensvenlig boliger 
Med etableringen af det nye demensplejehjem på Rugmarken og fortsat fokus på at indrette 
eksisterende plejehjem demensvenligt, bør kommunen være nået langt i gennemførelse af dette 
mål. 
Seniorrådet har store forventninger til, at det nye plejehjem bliver et kraftcenter omkring demens, 
hvor der er gode udrednings-, akut og aflastningspladser, og hvor man er ajour med ny viden og 
erfaringer fra andre kommuner. Det bør således ikke gøres til et økonomisk problem for borgere, at 
få denne mulighed, hvis de ønsker at flytte til demensplejehjemmet fra et af de øvrige plejehjem 
 

6. Demensvenlighed 
Viden og oplysning er tilgængelig for alle, og der skal ske inddragelse af Hedensteds 29 
lokalsamfund. Et stort og fint mål. Seniorrådet er ikke uenigt i dette, men vi prioriterer først og 
fremmest målgruppen og deres pårørende. 
Integrere teknologiske hjælpemidler er et andet mål under demensvenlighed. Ja - rigtig fint, hvis 
det skaber tryghed og sikkerhed for borgerne, som målet indikerer. Men nej, hvis det skal erstatte 
varme hænder og nødvendig omsorg. 
En yderligere venlighed vil det være, hvis det nye demensplejehjem planlægges med et lille rum, 
der fleksibelt kan indrettes som frisørsalon, fodterapeutens rum eller tandklinik. F.eks. at have en 
tandlægestol fremmer omsorgstandplejens muligheder for behandling, da det kan være 
angstprovokerende og uforståelig for den demente, hvis behandlingen skal udføres i eget hjem. 
 
Juelsminde den 27. sept. 2022 
Med venlig hilsen 
På seniorrådet vegne 
Anker Andersen 
Formand.


