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1. Initiativ



98 demensvenlige kommuner

2. Fokusområde



Demensvenlige samfund og boliger

3. Beskrivelse

For at understøtte det nationale mål om, at alle 98 kommuner
skal være demensvenlige inden 2025, opfordres kommunerne til
at arbejde for et demensvenligt samfund i et brev fra ministeren
til alle 98 borgmestre samt formænd for de kommunale sundheds- og ældreudvalg.
En del af at være demensvenlig er at have en lokal demensstrategi, som beskriver kommunens indsatser på området til gavn for
borgere, pårørende, fagpersoner og lokale beslutningstagere.
De lokale strategier ses gerne udarbejdet under inddragelse af
mennesker med demens og deres pårørende. En demensstrategi
kan blandt andet omfatte politikker for indsatsen over for pårørende, pleje- og behandlingsindsatsen over for mennesker med
demens samt kommunens overvejelser vedrørende de rette fysiske rammer i form af demensvenlige boliger samt generelle overvejelser om særlige hensyn i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplaner. Dertil kommer, at information om kommunens vifte
af tilbud på demensområdet er let tilgængelig for mennesker, der
rammes af demens og deres pårørende. Tilsvarende gælder for
information om, hvor man kan få rådgivning til at komme videre.
Der kan søges inspiration i konceptet for demensvenlige kommuner, som er udarbejdet af Demensalliancen, og som har til
formål at styrke kommunernes strategier og indsatser på demensområdet og sikre videndeling. Som en del af konceptet er
der opstillet 6 ambitioner, som en demensvenlig kommune bør
stræbe efter. De 6 ambitioner omfatter:
 Bedre sygdomsforløb for personer med demens
 Bedre støtte til pårørende
 Kompetenceløft til personalet
 Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
 Flere demensindrettede boliger
 Understøt forskning og videndeling.
Ifølge Demensalliancen har arbejdet med konceptet for demensvenlige kommuner fået tydeliggjort værdien i at samle den lokale
indsats under et politisk og praktisk mål – at blive en demensvenlig kommune.
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4. Økonomi
(mio.kr.)

2016

2017

2018

2019

I alt

0

0

0

0

0

Initiativet forudsættes udgiftsneutralt.

