
1

Demensplan 
– Sammen om demens



Demensplan - Sammen om demens
Aarhus Kommunes demensplan.
Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C
Kontakt: demenscentrum@mso.aarhus.dk
Grafisk design: ActVisual
Fotos: Allan Witte, Sisse Dupont Priess Loft, Colourbox
Citater: Stammer fra inddragelsesproces. 
Fakta og statistikker om demens: Stammer fra videnscenterfordemens.dk; Statusrapport på 
demensområdet i Danmark (2016) Sundheds- og Ældreministeriet; SBI-anvisning 259 (2015) 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København; Borgere i plejeboliger (2016) 
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune; Livet med demens – styrket kvalitet i indsatsen 
(2016) Sundhedsstyrelsen; Udredning og behandling af demens – en medicinsk teknologivurde-
ring (2008) Sundhedsstyrelsen.





Mange af os har oplevet at have demens helt tæt på. Det rammer 
hårdt, når ens elskede mand, far, bedsteforælder eller bedste ven 
glider ind i demenssygdommens glemsel. Sygdommen rammer 
nemlig både den, der er syg og dem, der er nære.

 
Det er ikke altid nemt at tale om demens. Det kan være svært at 
forstå, hvad sygdommen betyder, og hvordan den kan ændre liv 
og relationer. Mange har oplevet at leve et liv, hvor sygdommen 
blev skjult – med bekymring for, om folk ville forstå og acceptere. 
Det vil jeg gerne være med til at ændre.

Jeg ønsker mig nemlig et samfund, hvor demens ikke er tabu, og 
hvor dem, der lever med sygdommen, får den hjælp og støtte, 
de har brug for – til at leve et godt, trygt og værdigt liv. Og jeg 
ønsker mig et Aarhus, hvor vi passer på hinanden og særligt på 
dem, der har brug for en ekstra hånd. Og jeg er ikke den eneste. 
Demensplanen er i høj grad blevet til af og for dem, der lever 
med demens. De har bidraget med deres personlige historier, og 
flere har sammen med mange andre aarhusianere også deltaget 
ved de åbne dialogmøder eller i følgegruppen.

 
Til alle, der har bidraget, vil jeg gerne sige en meget stor tak.
Tak, fordi I delte alle jeres historier med os. Uden jer var denne 
plan ikke blevet til noget.

Forord af rådmand, Jette Skive
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I Aarhus lever knap 4000 mennesker med demens, og mange flere er berørt 
af sygdommen. Et liv med demens er et liv med konstant forandring og for 
mange en bekymring for, hvad fremtiden bringer. Men det er også et levet liv 
med familie og venner, arbejdsliv og fritidsliv, der nok er forandret af sygdom, 
men som også skal leves fremadrettet. For at kunne leve et godt liv med og 
på trods af demens – både som syg og som pårørende – skal kommune og by 
arbejde sammen. 

Dedikerede medarbejdere, frivillige og medborgere gør hver dag en stor ind-
sats for, at livet kan fortsætte på bedste vis - også efter en demensdiagnose. 
Vi gør det godt på demensområdet i Aarhus, men vi vil gerne gøre det endnu 
bedre. 

Vi har allerede erfaring med, at vi lykkes bedst, når vi løfter i flok. De første 
skridt mod en demensvenlig by blev taget i 2015, hvor Aarhus var en del af den 
Nationale Demensalliance. 

Nu rækker stærke kræfter på tværs af region, kommune, trafikområde, kultur-, 
erhvervs- og foreningsliv hånden ud med en tilkendegivelse af, at de også ser 
det som en del af deres sag, at Aarhus bliver demensvenlig. Så nok er Aarhus 
Kommune afsender på demensplanen, men stemmerne bag er mange, og 
handlingerne bliver båret frem af endnu flere.

Et demensvenligt samfund er godt for alle
Planen, du sidder med, er retningsgivende for, hvordan der i de kommende år skal 
arbejdes på demensområdet i Aarhus – under overskriften: Sammen om demens.

En demensvenlig by skal ikke bare være noget, vi bliver enige om, eller som 
ser godt ud på papiret – det skal udmøntes i konkrete forandringer på alt fra 
byrum til den omsorg og pleje, der gives på plejehjemmene. Forandringerne 
skal kunne mærkes nu, i fremtiden, i hverdagen og i de forløb, mennesker med 
demens og deres pårørende går igennem. Forandringerne skal være reelle 
og baseres på værdighed, respekt og de ønsker og behov, mennesker, der er 
berørt af sygdommen, har.

 
Aarhus Kommune vil være medskabere af et Aarhus, hvor vi passer på hinan-
den og særligt passer på dem, der nogle gange har brug for en ekstra hånd. 
En håndsrækning til mennesker med demens er mere end det – det er nemlig 
også forståelsen af, at dét, der er godt for den enkelte, også er godt for hele 
byen. Ved at være fortaler for en rummelig og tryg by for mennesker med de-
mens, er man også fortaler for en by, hvor mennesker tager vare på hinanden, 
og hvor vi med tanke og handling gør det nemmere for alle at færdes.

Fra inddragelsesproces til forandring
Demensplanen er blevet til gennem en proces formet af mennesker, der 
på den ene eller den anden måde har sygdommen inde på livet eller særlig 
interesse for emnet. Mange mennesker har talt og drømt sammen og inddra-
gelsesprocessen har kastet lys på de dele af et forløb med demens, der kræver 
særlig fokus.

Sikkert er det, at en bevægelse er sat i gang – en bevægelse, der ikke kun er 
båret af Aarhus Kommune, men som bæres af hele byen. Til gavn for dem, det 
hele handler om – nemlig mennesker, der lever med demens. 

Sammen om demens
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Inden for hvert fokusområde præsenteres en række initiativer, der er skridt på 
vejen mod en mere demensvenlig by. Nogle af initiativerne eksisterer allerede, 
mens der for andres vedkommende er tale om mål, vi vil arbejde henimod.

Med de konkrete initiativer i demensplanen understøtter Aarhus Kommune 
kursen i regeringens nationale demenshandlingsplan.

Seks fokusområder

Sammenhængende forløb

Mennesker med demens og deres pårørende skal 
opleve, at systemer og tilbud omkring dem spiller 

sammen og fremmer et godt forløb

Side 17

Hverdagstilbud og gode oplevelser

Hverdagstilbud i Aarhus Kommune skal understøt-
te, at mennesker med demens fortsat kan leve et 

hverdagsliv fyldt med gode stunder

Side 21

Særligt for pårørende

Pårørende til mennesker med demens skal opleve 
et fleksibelt sikkerhedsnet, der træder i kraft, når 

behovet er der

Side 27
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Den gode omsorg og pleje

Mennesker med demens har krav på god omsorg 
og pleje, derfor skal vi sikre, at pleje- og omsorgs-

medarbejdere får relevant efteruddannelse. 

Side 31

Forebyggelse og rehabilitering

Vi skal arbejde med forebyggelse og rehabilitering 
på demensområdet med udgangspunkt i nyeste 

viden og forskning.

Side 35

Demensvenlighed på tværs

Demensvenlighed skal skabe frihed - frihed til 
at leve et godt liv på trods af demens. Derfor vil 

Aarhus Kommune være medskabere af et demens-
venligt Aarhus, der løfter i flok.

Side 39
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KULTUR OG SUNDHED
„Samarbejdet mellem kultur og sundhed er endnu et felt, hvor kul-
turinstitutioner kan hjælpe med at løse vigtige samfundsopgaver.
Den Gamle By er et museum for alle – også dem, der ikke længere 
selv magter at opsøge museet. At bruge kulturarven til at styrke 
fælleskab og øge livs kvaliteten hos udsatte grupper er i allerhøje-
ste grad en meningsfuld opgave for museet.“

Den Gamle By
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Demensindsatsen i Aarhus skal være skræddersyet 
til de mennesker, det handler om. Derfor står pla-
nen på et solidt fundament af byens stemmer.

Mennesker med demens og deres pårørende har 
fortalt deres personlige historier om forløbet med 
demens fra de første symptomer meldte sig og til 
hverdagen i dag. Historierne dannede grundlag for 
tre dialogmøder med åben invitation til alle aarhu-
sianere omkring temaerne demensvenlig by, det 
gode liv – med og på trods af demens samt støtte 
og forståelse i forandringer.

Både før, under og efter dialogmøderne er medar-
bejdere og samarbejdspartnere blevet informeret 
og inddraget.

Et vigtigt element i processen har været planens 
følgegruppe, bestående af foreningsrepræsentan-
ter, medarbejdere og mennesker, der har demens 
tæt inde på livet. De har været med hele vejen og 
har fået det sidste ord i kvalificeringen af initiativer-
ne. 

Den samlede demensindsats understøttes af to 
dele, som er gensidigt afhængige. Dels denne de-
mensplan, og dels en aktivitetsplan, som beskriver, 
hvordan hvert initiativ realiseres i konkrete handlin-
ger. Aktivitetsplanen opdateres og udvikles årligt.

Fra borgerdrevet proces til konkrete initiativer

Råd og udvalg
• Ældrerådet
• Handicaprådet
• Frivilligrådet
• Brugerrådene
•    Sundheds-og Omsorgsudvalget
• Socialudvalget

Medarbejdere og ledere i Sundhed og Omsorg
• Flyverkorpset
• Forebyggelseskonsulenter
• Oplevelsesmedarbejdere
• Frivilligkoordinatorer
• Demens-og hjernekoordinatorer demenstrænere 

og rådgivere (DemensHjørnet)
• Demensnøglepersoner
• Ledere af dagcentre
• Pleje- og omsorgspersonale (Demenscentrum 

Aarhus)
• Chefteam, direktioner i områderne og kontorchefer

Sommer 2016 Efterår 2016

Interviews
Mennesker med demens  

og pårørende 
9 borgerfortællinger

„Intet om mig – uden mig“
Processen er fulgt af en Følge gruppe 
af mennesker med de mens tæt inde 
på livet og repræsentanter fra Ældre 
Sagen, Alzheimerfor eningen og 
Demenscentrum Aarhus

3 dialogmøder
Mennesker med demens, pårørende, lokalområderne, for-

eningslivet m.m.

Følgegruppen 
vælger temaer til 

dialogmøder Følgegruppen
evaluerer  

dialogmøder

Demensvenligt 
samfund

Det gode liv
– Med og på 

trods af demens

Støtte og 
forståelse i 

forandringer

10



Samarbejdspartnere
• AUH (Demensklinikken, medicinske afdelinger)
• Praksiskonsulenterne i Aarhus Kommune
• Nationalt Videnscenter for Demens
• VIA UniversityCollege (Via Aldring og Demens)
• Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Be-

skæftigelse
• Frivillige foreninger

Samarbejdsmøder mellem Rådmanden for Sundhed 
og Omsorg og erhvervslivet samt kulturinstitutioner 
i Aarhus med henblik på at etablere partnerskaber 
omkring demensvenlig by.
De inviterede er bl.a.:
• Salling
• Aros
• Moesgaard Museum
• Aarhus City Forening
• Aarhus Taxa

Løbende inddragelse

Vinter 2016 Vinter 2017 Forår 2017 Sommer 2017

Følgegruppen
kvalificerer 

fokusområder til 
handleplanen

Demenstopmøde

Offentlig høring

Byråd

Implementering

Implementeringsplan
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ALLE ER VELKOMNE I BUSSEN
„Midttrafik og Aarhus Kommune har en fælles interesse i at sikre, 
at alle kommunens borgere har adgang til kollektiv trafik, og at de 
får en god oplevelse, når de rejser med bussen. Derfor har vi også 
en interesse i, at Aarhus bliver en demensvenlig by. Midttrafik ind-
går i et samarbejde med Aarhus Kommune og Alzheimerforenin-
gen, fordi vi gerne vil vide mere om, hvordan vi kan give borgere 
med en demenssygdom en nem og tryg adgang til kollektiv trafik.“

Midttrafik
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Mennesker med demens skal opleve at modtage 
den rette hjælp på det rette tidspunkt, og det må 
aldrig være systemernes organisering, der besvær-
liggør et godt forløb. Det forudsætter et godt sam-
arbejde og effektiv vidensdeling mellem kommune, 
praktiserende læger, udredningsklinikker, hospital 
og civilsamfund.

Målet er, at mennesker med demens og deres 
pårørende oplever individuelt tilpassede og sam-
menhængende forløb fra den tidlige opsporing og 
indsats til livets afslutning.

Sammenhængende forløb
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Et kraftcenter på demensområdet

Aarhus Kommunes indgang til 
demensområdet sker nu gennem et 
centralt rådgivnings- og aktivitetscen-
ter. Målet er i endnu højere grad at 
udvikle et kraftcenter, hvor faglighed 
går hånd i hånd med frivillige kræfter 
og hvor tilbud om rådgivning, akti-
viteter og støtte kan håndplukkes af 
den enkelte. Praktiserende læger

Aarhus Kommune og praktiserende 
læger styrker borgernes oplevelse af 
sammenhæng i forløbet ved at sikre 
nem og hurtig adgang til information 
om det kommunale demensområde. 
Herunder arbejdes på et tæt samar-
bejde med læger, der er fast tilknyttet 
plejehjemmene.

Juridisk rådgivning

Som en del af det samlede råd-
givningstilbud til mennesker med 
demens og deres pårørende iværk-
sættes muligheden for gratis juridisk 
og socialfaglig rådgivning hos en so-
cialrådgiver med demensfaglig viden. 

Initiativ 

1 Initiativ 

2

Initiativ 

3

„Her handler det ikke om at 
sparke døren ind – her åbner I jo 
døren.“

mand med demens

„Før græd jeg rigtig 
meget, så startede jeg i 
DemensHjørnet, og så 
græd jeg ikke mere.“

kvinde med demens

„Der er brug for, at man tager 
snakken om demens tidligt – 
med sin familie og dem man 
holder af. Det hjælper den på-
rørende, hvis man tager snakke 
som ‘Hvis du bliver dement, 
hvor vil du så gerne bo?’ Eller 
’Hvad vil du have, vi skal gøre, 
hvis …’. Ellers står man efterladt 
som pårørende med nogle meget 
svære valg.“

pårørende til menneske med 
demens
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Samarbejde mellem Aarhus 
Universitetshospital og Aarhus 
Kommune

I regi af sundhedsaftalen sikrer 
Aarhus Kommune og Aarhus Univer-
sitetshospital bedre borgeroplevede 
forløb ved øget samarbejde om tre 
spor:
1.  Bedre kommunikation i sektor-

overgangen.
2.  Mere effektiv og systematiseret 

deling af viden om demens.
3.  Forebyggelse af indlæggelser af 

mennesker med demens.

Kortlægning af demensområdet

Aarhus Kommune indsamler flere 
lokale data på demensområdet for at 
sikre den rette indsats til målgrup-
pen. 

Initiativ 

4 Initiativ 

5

Initiativ 

6

Demenspakke

Mennesker med demens og deres pårørende får i fremtiden let 
og overskuelig adgang til relevante tilbud i Aarhus med indførel-
sen af en demenspakke. Demenspakken træder i kraft ved den 
første demensrelaterede kontakt til Aarhus Kommune og tilbyder 
adgang til et fast kontaktteam samt en række tilbud. Tilbuddene 
skræddersys til både mennesket med demens og de pårørende, 
ud fra devisen rette tilbud på rette tidspunkt. 

„Jeg drømmer om, at der var et 
apparat, der satte i gang ved 
demensdiagnosen.“

kvinde med demens

„Jeg kunne godt tænke mig, 
at der var et mere forma-
liseret samarbejde mellem 
kommune og pårørende.“

ægtemand til kvinde med 
demens

„Man skal kunne vide og have 
kendskab til, hvor man skal gå 
hen og hvor man kan få hjælp.“

ægtemand til kvinde med 
demens
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ET KUNSTMUSEUM KAN VÆKKE LIVSGLÆDEN
„For at møde kunsten behøver du ikke at have en erindring. Mu-
seumsbesøget giver dig mulighed for at opleve, blive stimuleret 
og være social. At besøge et kunstmuseum kan vække livsglæden 
både hos den demente og de pårørende.“

ARoS
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Hverdagstilbud i Aarhus Kommune skal være flek-
sible og tilgodese behov og ønsker hos de menne-
sker, der benytter dem. Både fordi mennesker med 
demens fortæller, at de har brug for et pusterum 
fra sygdommens trummerum på egne præmisser, 
og fordi pårørende først oplever aflastning som en 
hjælp, når tilbuddet målrettes deres kære.

„Min mand mener, at formålet med dagcentret er, 
at han skal aflastes fra hjemmet.“

hustru til mand med demens

Hverdagsliv og gode oplevelser
Målet om øget fleksibilitet rækker også ud til 
gruppen af yngre mennesker med demens og deres 
familier, der i højere grad skal opleve et sikkerheds-
net, der tager højde for familieliv, arbejdsliv og 
hverdagslivet. 

„Man bliver presset på den dårlige måde – der var 
ingen af de job, der blev lagt op, som jeg ville kunne 
varetage, ikke engang flexjob. Det er stressende, og 
det giver ingen mening.“

mand med demens
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Meningsfulde hverdagstilbud 

For at imødekomme behovet for 
mere fleksible og meningsfulde hver-
dagstilbud tilbyder Aarhus Kommune 
aktiviteter i dagtimer såvel som aften 
og weekend. Hverdagstilbud drives 
med høj faglighed i et rehabiliterende 
afsæt og rummer både kommunens 
og civilsamfundets tilbud.

Arbejdsliv og førtidspension

Magistratsafdelingerne for henholdsvis Sociale 
forhold og Beskæftigelse og Sundhed og Omsorg 
understøtter hverdagslivet for yngre mennesker 
med demens (under 65 år). Herunder arbejdes hen 
imod at fjerne hindringer for yngre mennesker, der 
ønsker en hurtig afslutning fra arbejdsmarkedet, 
ligesom der tilbydes en samlet indsats til arbejds-
pladsen og yngre mennesker med demens, der 
ønsker at fortsætte arbejdslivet.

Initiativ 

7

Initiativ 

8

„Jeg vil gerne have, at han bliver 
grebet. At han bliver behandlet 
på en værdig måde og ikke bare 
bliver anbragt i en stol.“

hustru til mand med demens

„Jeg skulle tjekke jobannoncer 
fra Jobnet, og jeg er slet ikke i 
stand til at arbejde.“

mand med demens
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Mere teknologi, der virker

Det velfærdsteknologiske område 
samarbejder med demensområdet 
om et særligt fokus på teknologi 
specielt egnet til mennesker med de-
mens og som støtte til deres pårøren-
de, gennem sygdommens forskellige 
faser.

Initiativ 

9

Initiativ 

10

Fleksibilitet i transport

Behovet for transport til udvalgte 
hverdagstilbud i foreningsregi under-
søges. Aarhus Kommune afprøver 
derfor i en forsøgsordning en mere 
fleksibel transportordning til menne-
sker med demens.
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Behovet for at gøre noget særligt for pårørende til 
mennesker med demens er stort. Undersøgelser 
på området viser, at nære pårørende til mennesker 
med demens er ekstra udsatte for at blive ensom-
me og for selv at blive syge. Det er derfor afgøren-
de, at en indsats på demensområdet indeholder 
tilbud særligt for pårørende. 

Pårørende fortæller, at det gode liv for dem eksem-
pelvis handler om at have plads til åndehuller i hver-
dagen med tid til at være sig selv. Det kan samtidig 
være svært at række ud og bede om hjælp hos ven-
ner og familie. Derfor har flere et ønske om, at andre 
i netværket får viden om sygdommen og derigennem 
får mulighed for at tilbyde en hjælpende hånd. 

Særligt for pårørende
Det er vigtigt at understrege at pårørende ikke kun 
er familie. Mange mennesker lever alene og nogle 
uden børn. Pårørende kan derfor ligeså vel være 
en nær ven eller nabo. Tilbuddene henvender sig 
til dem, der drager omsorg for et menneske med 
demens, og som har brug for støtte og rådgivning 
hertil. 

„Demens er de pårørendes sygdom – hjælp mig!“

hustru til mand med demens

„For pårørende er det vigtigt at gøre alt det, der 
gør, at du også får det godt.“

hustru til mand med demens
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Fleksibel afløsning 

Aarhus Kommune iværksætter mere 
fleksible former for afløsning til 
pårørende, herunder muligheder for 
afløsning i akut opståede situationer, 
hvor den primære omsorgsgiver ikke 
kan varetage omsorgen.

Netværksmøde

Aarhus Kommune tilbyder netværksmøder for 
familie og venner tidligt i forløbet, med henblik på 
at øge kendskabet til sygdommen og identificere 
netværkets ressourcer og støttemuligheder.

Initiativ 

11
Initiativ 

12

„De pårørende har brug for, at 
demens er noget, man snakker 
om. Demens skal være noget, 
som alle ved hvad er og hvad 
indebærer. Så længe demens 
ikke er noget, man taler om, vil 
mange pårørende være flove 
over at bede om hjælp og erken-
de, at deres elskede har brug for 
en hjælp, som de ikke selv kan 
give dem.“

deltager ved dialogmøde

„Da han fik at vide, at han havde demens, 
sagde han, at han ikke ville have, at nogen 
vidste det. Men jeg sagde til ham, at havde du 
haft en kræftsygdom, så havde vi sagt det - nu 
har du en demenssygdom, det er lige så sinds-
sygt. Og hvis vores venner ikke ved det, så er 
der ingen, der kan hjælpe mig og børnene, og 
det har vi brug for.“

hustru til mand med demens
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Pårørendegrupper

Aarhus Kommune udbygger tilbud-
det om pårørendegrupper, under 
hensyntagen til, at deltagere i videst 
muligt omfang kan spejle sig i andres 
livssituation med demens.

Initiativ 

13

Initiativ 

14

Pårørendeuddannelser

Tilbuddet om pårørendeuddannel-
ser eksisterer allerede, men Aarhus 
Kommune udvikler fremadrettet på 
uddannelserne med udgangspunkt i 
de pårørendes ønsker og behov samt 
gældende viden og erfaringer på 
området. 

„Jeg har haft stor glæde af pårørendegruppen. Vi har haft 
mange snakke i forhold til det at være pårørende. På den 
måde har det været rigtig godt for mig. Jeg har nogle gange 
tænkt, hvorfor er det, du gør det, men jeg glædede mig hver 
gang, jeg skulle af sted til de pårørendegrupper. Jeg synes, 
det var rart, selvom det også var hårdt. Vi har jo både grint 
og grædt - men det her med at vi er i samme båd, det gør 
virkelig meget.“

hustru til mand med demens
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Mennesker med demens og deres pårørende skal 
opleve, at Aarhus Kommunes medarbejdere har 
den nødvendige demensfaglige viden til at tage 
vare på den, der er syg. 

Viden om demens gør ikke alene forskellen i den 
demensvenlige pleje og omsorg. Viden skal kobles 
til hverdagens praksis og skal integreres naturligt i 
den eksisterende faglighed og den medmenneskeli-
ge forståelse for personen bag sygdommen. 

Den gode omsorg og pleje
Ikke alle skal kunne det samme, men alle skal have 
kompetencer til at give den rette støtte, omsorg og 
pleje, også i situationer, der kan være svære eller 
krævende.
 
„Personalet skal have et kæmpe skulderklap og 
vide, at vi sætter pris på deres arbejde. De står med 
et kæmpe ansvar og fuldfører arbejdet bedre, end 
hvad man forventede.“

deltager ved dialogmøde
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Livshistorier 

Aarhus Kommune sikrer, at livshisto-
rier udarbejdes tidligt i forløbet sam-
men med mennesket med demens 
og de pårørende. 

Kompetenceløft

Pleje- og omsorgspersonale får løbende efter-
uddannelse, hvor et særligt demensfagligt spor 
integreres, der sikrer, at de har den nødvendige 
demensfaglige viden.

Øget opsporing og behandling af samtidige 
sygdomme

Gennem kompetenceløft får medarbejdere, der 
arbejder med mennesker med demens, øget op-
mærksomhed på opsporing af samtidige sygdom-
me. I takt med udrulningen af fast tilknyttede læger 
på plejehjemmene udvikles samarbejdet om diag-
nosticering og behandling af samtidige sygdomme.

Initiativ 

15

Initiativ 

16

Initiativ 

17
„Man bør forsøge at følge den 
dementes livsverden.“

medarbejder på demensområ-
det
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Nedbringelse af antipsykotisk 
behandling

Pleje- og omsorgspersonale får viden 
om ikke-farmakologiske metoder 
til pleje og omsorg af mennesker 
med demens. I tæt samarbejde med 
praktiserende læger sker en løbende 
revurdering af brugen af antipsykotisk 
medicin. Tryghed og værdighed i livets 

sidste stund

Aarhus Kommune arbejder for at 
generere mere viden om den gode 
palliative indsats for mennesker med 
demens i kommunalt regi.

Initiativ 

18

Initiativ 

19

Initiativ 

20
Trygge rammer på plejehjem

Aarhus Kommune etablerer en tvær-
faglig rådgivningsenhed bestående 
af bygningsfaglige og demensfaglige 
medarbejdere, der arbejder med 
implementering af eksisterende 
viden om demensegnet indretning 
på baggrund af gældende planer og 
anvisninger.

„Som arkitekt har det aldrig været min inte-
resse at lave demensboliger. Det er der ingen 
prestige i. Det har ændret sig, efter jeg er 
blevet pårørende.“

deltager ved dialogmøde
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BEDRE VILKÅR OG STØRRE ACCEPT
„Handleplanen har taget afsæt i den viden og de ofte dyrekøbte 
erfaringer, hovedpersonerne – de demente og deres pårørende – 
har stillet til rådighed. Med det udgangspunkt har jeg stor tiltro til, 
at planen vil give de demente og deres pårørende bedre vilkår og 
større accept omkring sygdommen – i en demensvenlig by.“

Ældre Sagen i Aarhus
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I forskningen på demensområdet er der endnu 
intet, der tyder på, at risikoen for at udvikle en 
demenssygdom helt kan ophæves. Men fordi 
sygdommen oftest rammer sent i livet, kan selv 
en mindre forsinkelse af sygdommen samt en 
forhaling af symptomerne have stor betydning for 
sygdomsforløbets varighed og livskvaliteten. 

Forebyggelse og rehabilitering
Aarhus Kommunes forebyggelsesindsats på 
demensområdet sigter derfor på at udnytte den ek-
sisterende viden om, hvordan risikoen for udvikling 
af demens overordnet kan reduceres og hvordan 
den rehabiliterende indsats efter diagnosen bedst 
tilrettelægges, så færdigheder fastholdes så længe 
som muligt. 
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Forebyggelse og tidlig opsporing 

Aarhus Kommune iværksætter ind-
satser ud fra den aktuelle viden om 
forebyggelsespotentialet på demens-
området og måler løbende effekten 
heraf.

Sideløbende styrkes indsatsen 
for tidlig opsporing af demens med 
henblik på at sikre en tidlig rehabili-
terende indsats med træning, støtte 
og rådgivning af høj kvalitet. Som del 
af indsatsen rettes en øget opmærk-
somhed mod opsporing af demens 
blandt grupper, hvor under- eller 
fejldiagnosticering er kendt, herunder 
opmærksomhed på mennesker, der 
er særligt udsatte, og mennesker 
med handicap.

Initiativ 

21

„Jeg blev kontaktet af en mand, der ønskede 
et forebyggende besøg. Da jeg kommer, finder 
jeg ud af, at hans kone er dement. Han har 
ikke været i stand til at bede om hjælp til sin 
kone, fordi hun ikke ville have hjælp til sin 
sygdom. Nu havde han endelig chancen, fordi 
det var pakket ind i et ’forebyggende hjemme-
besøg’, der var til dem begge.“

forebyggelseskonsulent
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Samarbejde med vidensinstituti-
oner 

Aarhus Kommune er medudvikler på 
praksisnær viden på demensområdet. 
Et samarbejde etableres mellem Aar-
hus Kommune og relevante vidensin-
stitutioner om at indsamle og skabe 
flere og bedre data.

Træning for mennesker med demens

Aarhus Kommunes udvikler fortsat træning for 
mennesker med demens i hverdagstilbud, med 
udgangspunkt i nyeste viden om effekterne i en 
rehabiliterende indsats. Samtidig etableres samar-
bejde om træning i foreningsregi og i nærmiljøet 
som et alternativ eller supplement til kommunale 
tilbud.

Initiativ 

22
Initiativ 

23

„Når man får diagnosen, skal træning foregå 
tre gange om ugen i DemensHjørnet. Men 
kan vi ikke bare træne i vores lokale fitnes-
scenter?“

hustru til mand med demens
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      VI ER 
DEMENSVENNER

VI VIL GØRE EN FORSKEL
„I Rema 1000 er alle ansatte demensvenner. Vi vil gerne være 
med til at sætte fokus på demens, og samtidig gøre de daglige 
indkøbsture lettere for demente og deres pårørende. Vi har mange 
eksempler på at det gør en forskel – både for vores kunder og 
vores medarbejdere.“

Rema 1000
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I Aarhus er det hele byen, der er demensvenlig, 
ikke bare kommunens tilbud. Derfor arbejder byen 
sammen om at skabe trygge hverdagsliv - med 
mulighed for oplevelser, der er særligt egnede for 
mennesker med demens, både alene og i samværet 
med deres familie og venner.

„Ingen er bedst til at støtte mennesker, der får en 
demenssygdom, for alle har en rolle. Både den de-
mentes familie, venner, naboer, frivillige, professio-
nelle fra kommunen, buschaufføren og ekspedienten 
i det lokale supermarked.“

deltager ved dialogmøde

Demensvenlighed på tværs
Mennesker med demens og deres pårørende skal 
ikke føle, at de bør gemme sig med sygdommen. 
Vi skal derfor arbejde for at nedbryde fordomme og 
tabuer ved, at aarhusianernes viden og bevidsthed 
om det at leve med demens øges.

„Jeg oplever tit, at det kan være flovt at snakke om, 
at man er dement eller pårørende til dement. Alt 
skal være så perfekt i dag – vi skal bryde tabuet.“

deltager ved dialogmøde

„Man har det sådan lidt, at når man har en skade i 
hovedet, så er det mere pinligt, end hvis du brækker 
et ben eller bliver lam.“

mand med demens
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Demensalliancen og vidensnet-
værk på demensområdet 

En reelt demensinkluderende by 
bygger på stemmerne fra dem, det 
handler om, ud fra devisen: ”Intet 
om os – uden os”. Derfor bygger 
Aarhus Kommune videre på de gode 
erfaringer fra inddragelsesproces-
sen omkring udarbejdelse af denne 
demensplan og viderefører rådgiven-
de grupper og en lokal alliance, der 
repræsenterer civilsamfundet.

Aarhusianere som demensvenner

En indsats for, at flere aarhusianere 
bliver demensvenner, er en indsats 
for en mere demensvenlig by. Aarhus 
Kommune bakker derfor op om 
Alzheimerforeningens kampagne og 
arbejder aktivt for, at flere aarhusiane-
re bliver demensvenner.

Korps af demensinstruktører 

Aarhus Kommune etablerer, i sam-
arbejde med frivillige, et korps af 
demensinstruktører. Korpset står for 
mindre formidlingsopgaver om-
kring demens, og Aarhus Kommune 
varetager uddannelse og løbende 
supervision.

Demensambassadører

Fremtrædende aarhusianere bliver 
demensambassadører. Demensam-
bassadørerne bruger deres viden, 
netværk og position til at sætte fokus 
på demensvenlighed i Aarhus.

Initiativ 

24

Initiativ 

25

Initiativ 

26
Initiativ 

27
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Kirker og folke- 
oplysning

Aarhus Kommune 
samarbejder med kirker 
og lokale folkeoplys-
ningsforbund om at 
lave relevante foredrag 
og arrangementer.

Kultur og gode ople-
velser

Aarhus Kommune un-
derstøtter, at kultur- og 
foreningsliv og sund-
hedsområdet sammen 
skaber relevante ople-
velser og arrangemen-
ter for mennesker med 
demens.

Generationsbrobyg-
ning

Aarhus Kommune 
arbejder på at udbrede 
viden om demens på 
tværs af generationer 
og søger at udbygge 
samarbejdet med rele-
vante aktører på børn 
og unge området. 

Initiativ 

29Initiativ 

28 Initiativ 

30

Initiativ 

31
Initiativ 

32

Lighed i sundhed

Aarhus Kommune samarbejder med 
foreninger om at udbygge tilbud 
særligt målrettet mennesker med 
demens, der er socialt udsatte og/
eller har et spinkelt netværk. 

Et demensvenligt byrum

Aarhus kommune arbejder sammen 
med trafik, erhvervs- og kulturliv om 
at gøre byrummet mere demensven-
ligt.

„Når der ikke er familie, 
der kan, så er det hele 
tiden de fagprofessionelle, 
der varetager familiefunk-
tionen og som understøt-
ter alle dele af borgerens 
liv – hele borgerens liv.“

demensfaglig medarbejder

„Jeg havde ikke kørt bus 
i mange år, og nu skal 
man jo have den der app 
for at købe billet. Hvis 
jeg ikke havde fået hjælp 
fra demenskoordinator 
og mine børn, havde jeg 
aldrig klaret det.“

mand med demens

39



DET HANDLER OM TRYGHED
„For Østjyllands Politi handler det om at skabe tryghed og sikker-
hed for borgerne, på en professionel og effektiv måde. Vi møder 
typisk mennesker med demens, som får forvildet sig væk fra deres 
hjem og faste rammer. Det kræver en hurtig indsats for at få dem 
sikkert hjem igen – og her er et godt samarbejde med både de 
pårørende, borgere i lokalmiljøet eller andre myndighedspersoner 
helt afgørende.“

Østjyllands Politi
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