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Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt
støtte til yngre med demens.

Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
Det kan være en stor fysisk og psykisk belastning at være pårørende til et menneske med demens. Dels fordi pårørende ofte
påtager sig en stor indsats med at støtte og pleje, og dels fordi
pårørende ofte belastes psykisk i takt med, at den demensramte
ændrer personlighed og langsomt mister hukommelsen. International forskning og danske undersøgelser viser, at belastningen
betyder, at pårørende har et dårligere psykisk og fysisk helbred
ende andre borgere.
Kommunerne er allerede i dag forpligtet til at sørge for tilbud om
afløsning i hjemmet og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, og alle kommuner har fx dag- og aflastningstilbud til mennesker med demens.
Der er imidlertid behov for at styrke indsatsen ved at sikre en
mere ensartet kvalitet i tilbuddene, understøtte tilvejebringelse af
meningsfulde tilbud, som er attraktive for den enkelte demensramte samt understøtte en større fleksibilitet i tilbuddene, hvor
der blandt andet er fokus på tilbud om støtte og aflastning i aftentimerne og i weekenderne.
Derfor udvides den ansøgningspulje på 17,4 mio. kr. i 2016 til
aflastning af pårørende, som blev aftalt i forbindelse med satspuljeaftalen for 2015. Den udvidede pulje skal sikre flere meningsfulde og fleksible dag- og aflastningstilbud, hvor de pårørende og
de demensramte selv inddrages i udvikling af tilbuddene, så de i
højere grad er tilpasset deres behov og ønsker. Det indgår som et
væsentligt element i ansøgningspuljen, at fleksibiliteten i dag- og
aflastningstilbuddene samt tilbuddene om afløsning i hjemmet
bl.a. også omfatter behovet for støtte og aflastning i aftentimerne
og i weekenden. Et andet væsentligt element i ansøgningspuljen
er fokus på aflastning af pårørende til yngre mennesker med
demens, da de ofte er særligt udfordret i hverdagen, fx som følge
af særlige problemstillinger omkring familieliv og de forpligtelser,
der følger med stadig at være på arbejdsmarkedet.
Puljen udmøntes i 2018, således at der kan trækkes på erfaringer
fra den nuværende udviklingspulje. Der indsamles efterfølgende
erfaringer med de konkrete projekter. Puljen kan søges af kom-
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munerne, og der stilles krav om kommunal medfinansiering.
Kommunerne skal som led i afrapporteringen til Sundheds- og
Ældreministeriet redegøre for, hvor mange borgere der har fået
glæde af de mere meningsfulde og fleksible tilbud.
I puljen understreges kommunens forpligtelse til at sørge for den
nødvendige transport af personer med demens, som gør deltagelse i tilbuddene mulig.
Kommunerne skal i deres ansøgning redegøre for eksisterende
tilbud, og hvordan puljemidlerne vil blive anvendt til at sikre flere
og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til
yngre med demens ud over, hvad kommunerne allerede tilbyder i
dag.

4. Økonomi
(mio.kr.)
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0

0

17

22

39

Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje, som administreres af Sundhedsstyrelsen. Der afsættes i alt 1 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen til konceptudvikling og udbud samt administration af puljen.

