Rådmandsindstilling: Status på demensplan og Demensalliancens fem anbefalinger
Den 22. februar 2018, Sundhed/DCA

Implementering:

Baggrund:
Demensplan
Aarhus Kommunes demensplan blev godkendt i byrådet i maj 2017. Demensplanen består af to dele –
selve planen (visionerne) og en aktivitetsplan (implementeringsredskabet). Implementering af planens 32
initiativer sker gennem gruppen af initiativansvarlige, og de sidste 9 måneder er alle demensområdets indsatser blevet udviklet og udbygget.
Bilag 1: Status på implementering af initiativerne i Aarhus Kommunes demensplan
Bilag 2: Årshjul – demensplan
Demensalliancens anbefalinger
Den nationale Demensalliance blev dannet i 2014, og består af Ældre Sagen, FOA, Dansk Sygeplejerråd,
PenSam og Ergoterapeutforeningen. Alliancens formål er, politisk og praktisk, at arbejde for et demensvenlig Danmark, hvor ingen er alene med demens. Ultimo 2017 udsendte Demensalliancen et oplæg til
alle kommuner i Danmark – oplægget består af fem hovedområder, som alliancen mener bør have særligt
fokus:
1. Demenspakke
2. Forskning
3. Demensegnede plejeboliger
4. Flere ansatte i ældreplejen
5. Støtte og hjælp til pårørende
Bilag 3: Demensalliancens oplæg
Bilag 4: Status fra Aarhus Kommune ift. alliancens oplæg

Beslutninger:
Chefteamet orienteres om:
1. Overordnet status på implementering af demensplanens initiativer.
2. Den nationale Demensalliances anbefalinger til et demensvenligt Danmark, herunder status på
Aarhus Kommunes indsatser indenfor de givne områder.

Programejer og programleder overser den løbende implementering via arbejdet i gruppen af initiativansvarlige.
Implementeringen følger et årshjul, hvor mål for implementering løbende evalueres, tilrettes og udbygges (se
årshjul, bilag 2). Det betyder også, at vi undgår en stagnation i udviklingen; når målene i de forskellige initiativer opnås udvikles nye, for hele tiden at bevæge os et skridt nærmere den overordnede målsætning for arbejdet med demensplanen.
Den godkendte aktivitetsplan følges, og der er jævnt tryk på implementering af alle initiativer. Mange nye tiltag
og indsatser er allerede blevet etableret, på baggrund af mål for implementeringen (aktivitetsplanen). Enkelte
initiativer kræver, nok forventeligt, mere tid og tålmodighed end andre, fx fleksibilitet i transport og samarbejdet
med AUH og de praktiserende læger. Derimod er andre meget hurtigt blevet realiseret og allerede udbygget, fx
demensvenlighed på tværs og mere fleksibel aflastning.

Kommunikation:
Ekstern kommunikation:
Der afholdes kvartalsvise møder mellem kommunikation og programleder, hvor der følges op på igangværende historier og lægges en plan for presse og ekstern information og kommunikation i det kommende kvartal.
Intern kommunikation:
Der er halvårligt, i forbindelse med evaluering og opdatering af status- og procesplan, indlæg i Det Faglige
Hjørne med status og nyheder omkring demensplanen.
Andre platforme:
Der udsendes fra DCA et nyhedsbrev, hvor også relevante nyheder omkring demensplanen medtages. Derudover arbejdes der på en platform for demensvenlig by, der dels skal give overblik over alle tiltagene der udvikles i samarbejde med civilsamfundet, dels skal synliggøre måden at arbejde med demensvenlig by-projektet.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

Effekt og målopfølgning:
Alle initiativer i demensplanen gennemgår en løbende og systematiseret opfølgning. Det sker gennem arbejdet med 3 styringsredskaber:
•
Demensplan (visioner), Aktivitetsplan (plan med mål for implementering) og status og procesplan (halvårlig målopfølgning)
Den borgeroplevede målopfølgning arbejdes der med, og særligt gennem arbejdet med pårørendeindsatsen og demenspakken sikres der en bred borgerinddragelse, hvor netop den oplevede effekt for borgerne
er i centrum.

x

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:
Ansvarlig leder/afdeling: Elisabeth Flindt/Demensklyngen
Deltager på mødet: Elisabeth Flindt

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

22. feb. 2018

Direkte udgifter (Angiv kr.)
Chefteam-møde
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Referat:
Chefteamet blev orienteret om
• Overordnet status på implementering af demensplanens initiativer.
• Den nationale Demensalliances anbefalinger til et demensvenligt Danmark, herunder status på Aarhus Kommunes indsatser indenfor
de givne områder.
Rådmanden ønskede et overblik over hvilke indsatser man bygningsmæssigt har sat i værk for at gøre boliger mere demensvenlige. Økonomi/Bygningsafdelingen vender tilbage til et senere møde med et overblik.

