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Indledning 

I Danmark har op mod 82.000 personer en demenssygdom 
og hvert år får ca. 7.700 personer stillet diagnosen demens. 
Antallet af personer med demens er stigende og det er 
nødvendigt med en aktiv demenspolitik, der kan sætte fokus 
på området. 

Danmarks Statistik anslår at der i 2017 er 346 personer med 
demens i Langeland Kommune stigende til 357 i 2020 og 
496 i 2040. 

Langeland Kommune har underskrevet ”samarbejdsaftalen 
på demensområdet i Region Syddanmark”, der ligesom 
gældende lovgivning på området stiller en række 
udfordringer, som implementeres i den samlede indsats. 

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens. 

 

 

 

 

Målgruppe 

Borgere med demenssymptomer 

Borgere med konstateret demens 

Pårørende 

Personale 

Frivillige 

 

 



 

Målsætning 

Demenspolitikken beskriver 5 overordnede områder, med 
målsætninger for arbejdet og behandlingen af demente 
borgere i Langeland Kommune: 

1. Opsporing, udredning og behandling 

2. Omsorg, pleje, boform og aktivitet 

3. Samarbejde og støtte til pårørende 

4. Tværsektorielt samarbejde 

5. Personalets uddannelse 

 

1. Opsporing, udredning og behandling 

Målet er, at borgere med demenslignende symptomer sikres 
en kvalificeret udredning med henblik på at stille den 
korrekte diagnose, således at de relevante 
behandlingstilbud kan etableres. 

2. Omsorg, pleje, boform og aktivitet   

Målet er, at borgere med demenssygdomme sikres den 

nødvendige omsorg og pleje i den bolig hvor borgeren 

fungerer og trives bedst. Borgere med demenssygdomme 

skal have mulighed for at vælge den boform, der 

imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg. 

Borgere med demenssygdom sikres samvær og aktivitet 

tilpasset den enkeltes behov og ressourcer, uanset boform. 

 



 

3. Samarbejde og støtte til pårørende 

Målet er, at de pårørende til borgere med demenssygdom 

tilbydes støtte, hjælp og aflastning i deres rolle som 

omsorgsydere.Og at borgere med demenssygdomme og 

deres pårørende sikres den nødvendige information og 

rådgivning om sygdommen, om pleje og behandlingstilbud 

og om kommunens bolig- og aktivitetsmuligheder. 

4. Tværsektorielt samarbejde  

Målet er, at personale i arbejdet med borgere med 

demenssygdomme og deres pårørende, samarbejder med 

alle relevante instanser. 

5. Personalets uddannelse 

Målet er, at personalet for at kunne opfylde de nævnte 

målsætninger, uddannes til at få øget opmærksomhed på 

tidlige demenssymptomer. Og at personalet uddannes til at 

varetage pleje, omsorg og vedligeholdelse af 

funktionsniveau hos borgere med demens i det omfang 

sygdommen gør det muligt. 

De kommunale tilbud 

 Alle borgere i Langeland Kommune kan modtage 

informationsmateriale om demens. 

 Hjemmebesøg af demenskoordinator i forbindelse med 

demensudredning, opfølgning efter behov med henblik 

på støtte, vejledning og iværksættelse af eventuelle 

tiltag under hele sygdomsforløbet.  



 

Jf. Samarbejdsaftalen på demensområdet. 

 Borgere med demens og deres pårørende møder som 

hovedregel personale, som har uddannelse i demens 

og som er kvalificeret til at udføre de opgaver de står 

overfor. 

 Ved hjemmehjælp og sygepleje tilstræbes det, at 

borgeren med demens møder så få forskellige 

medarbejdere i hjemmet som muligt. 

 Dagcentertilbud, hvor aktiviteten tilpasse den enkeltes 

ressourcer. 

 Midlertidig bolig på Lindelse plejecenter i en afgrænset 

periode. 

 En demensbolig, hvor såvel de fysiske rammer som 

pleje/omsorg og aktiviteter er tilpasset borgere med 

demens. 

 Vejledning og støtte til pårørende i forhold til deltagelse 

i pårørendegrupper. 

 Ved behov samarbejdes der med relevante instanser. 

Ved behov forefindes demensboliger på 2 plejecentre, 

10 boliger i Solsikken på Tullebølle Centret samt 20 

boliger på Humble Plejecenter. 

 

 

  

Vedtaget af Sundhedsudvalget den 14. februar 2013, ( revurderes år 2019) 



 

Materialet er udarbejdet af: Social- og sundhedsassistent Bente Larsen og Vita 

Rasmussen, Demenskoordinator Tine Eenholt Sorknæs, Ældre og Sundhedschef 

Marianne Nystrøm Larsen   

Politikken er revurderet 07. november 2017 af Demenskoordinator Tine Eenholt 

Sorknæs samt Ældre- og Sundhedschef Marianne Nystrøm Larsen   

 

 

 

Kontaktoplysninger:             

 

Demenskoordinator/Ældre og Sundhed 

Tine Eenholt Sorknæs 

Træffetid bedst mellem kl. 8.00-9.00 

Tlf. 21 37 25 42 
tiso@langelandkommune.dk 
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