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Indledning
Demenspolitikken beskriver hensigten med arbejdet og behandlingen af borgere med
demenssygdomme i Rebild Kommune og skal ses som retningsgivende for den udvikling,
der ønskes på demensområdet.
Demens er en fremadskridende og invaliderende kronisk hjernesygdom. Et menneske, der
rammes af denne sygdom, vil få brug for omsorg, pleje og behandling, der ikke kan sigte
mod helbredelse, men mod et værdigt livsforløb. Indsatsen skal rettes mod ønsker og
behov hos mennesket, der lider af sygdommen og dennes pårørende. Sygdomsforløbet er
årelangt og vil medføre store ændringer i det enkelte menneskes fysiske, psykiske og
sociale situation.
Demenspolitikken er fremadrettet og beskriver de overordnede rammer for området.
Politikken er i sin tilgang rummelig og fleksibel og tager udgangspunkt i den holdning, at
ethvert menneske er unikt med hver sit unikke livsforløb og livshistorie.

Målgrupper
Demenspolitikken henvender sig til alle relevante personer og skal tydeliggøre værdier og
målsætninger i Rebild Kommunes indsats overfor:
-

Borgere med konstateret demens

-

Borgere med demenssymptomer

-

Pårørende

-

Personale

-

Frivillige
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Formål
Formålet med demenspolitikken er at skabe sammenhæng i demensindsatsen således, at
personer med demenssygdomme og deres pårørende sikres en kvalificeret,
helhedsorienteret og relevant indsats. Kvalitetsmålene skal således være med til at sikre
en ensartet service for borgere med samme behov ud fra individuelle hensyn.
Udgangspunktet skal i enhver situation tages i det enkelte menneske, dets livshistorie,
nuværende funktionsniveau, ønsker, behov og vaner således, at borgerens ressourcer,
selvværd og identitet understøttes og fremmes i forbindelse med pleje, omsorg og
aktiviteter.
Borgeren skal have mulighed for at leve et trygt og værdigt liv trods sygdom med samme
rettigheder og pligter som andre borgere. Et af politikkens mål er således at bevare og
fremme livskvaliteten og sætte fokus på det gode i livet.

Værdigrundlag
Rebild Kommunes værdigrundlag danner udgangspunktet for samarbejdet mellem
forvaltning, borgere, plejepersonale, pårørende og frivillige. Det betyder, at de fem
værdier: Ansvarlighed, ordentlighed, tillid, åbenhed og anerkendelse udgør grundlaget for
arbejdet med og omsorgen for borgere med demens.
Det centrale er respekten for det enkelte individs personlige frihed og retten til at
bestemme over sit eget liv. Selv om borgerens evne til at tænke og handle
hensigtsmæssigt i dagligdagen er svækket, skal det til stadighed respekteres, når
borgeren giver udtryk for behov og ønsker, og disse behov skal søges opfyldt. Fokus skal
således være på muligheder frem for begrænsninger.
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Kvalitetsmål
• Som udgangspunkt at sikre et ensartet serviceniveau for borgere med demens.
•

At bidrage til at borgere med demens kan fungere i det miljø og den bolig, som
bedst tilgodeser den enkeltes behov ud fra en faglig vurdering.

•

At hjælpen ydes med udgangspunkt i en professionel omsorg og tilgang med
udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker.

•

At borgeren oplever sammenhæng i plejen – eksempelvis ved at have få og kendte
personer omkring sig og faste rutiner i hverdagen.

•

At borgere med demens og deres pårørende sikres information og rådgivning om
sygdommen, støtte og vejledning samt oplysninger om aktuelle tilbud.

•

At borgere med demens stimuleres, sikres samvær, aktiviteter og træning tilpasset
den enkeltes behov og ressourcer.

•

At borgere med mistanke om demens/demenslignende symptomer udredes jf.
samarbejde mellem sektorer.

•

At muligheden for et fortsat samliv kan opretholdes så længe som muligt og med så
stor livskvalitet som muligt ved, at der gives mulighed for støtte, hjælp og aflastning
til de omsorgsgivende pårørende.

•

At ledelse og medarbejdere i opgaven har en særlig interesse for og et personligt
engagement i at varetage pleje og omsorg for borgere med demens med
udgangspunkt i Marte Meo metoden.

•

At indsatsen overfor borgere med demens og deres pårørende tager udgangspunkt
i et tværfagligt koordineret samarbejde således, at der opnås sammenhæng i
indsatsen.

Ikrafttrædelse
Ovenstående Demenspolitik træder i kraft d. 25. juni 2010.
Godkendt af Byrådet d. 24. juni 2010.
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