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Forslag til udvikling af demensindsatsen i Lejre Kommune.
Kommune.
I forbindelse med analysen af demensindsatsen foretaget i 2017, blev det påvist, at antallet af demente
borgere er støt stigende1 . Analysen peger på nødvendigheden af:
o at øge støtte og vejledning til den demensramte og dennes pårørende
o at målrette og styrke pleje og omsorg for de demensramte borgere, som bor i eget hjem og på
plejecentrene
o At øge plejepersonalets konkrete viden om demens, således at pleje og omsorg kan målrettes
til den enkeltes særlige ønsker og behov
o At den demensramte og dennes pårørende bliver mødt med værdighed og respekt, og hvor
udgangspunktet tager afsæt i den enkeltes levede liv og livshistorie. ”Den personcentrerede
omsorg”
o At sikre forbedret aflastning til de pårørende
Det foreslås derfor, at der ansættes endnu en demenskoordinator indenfor rammerne af
værdighedspuljen.
Det foreslås, at de tre demenskoordinatorer fordeler sig i forhold til tre geografier/områder i Lejre
Kommune, og at de medvirker i forbindelse med tidlig opsporing2 og følger de demensramte og de
pårørende gennem hele demensforløbet både i eget hjem og senere i anden bolig
Ved at ansætte en demenskoordinator understøttes principperne om sammenhængskraft i
demensforløbet. Der opnås kendskab og nærhed til borgerne med demens, de pårørende samt til
medarbejderne.
Herunder beskrives forslag til Demenskoordinatorernes arbejds- og ansvarsområde.
o
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o
o
o
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At give vejledning og støtte til borgere med demens og deres pårørende
At være nærværende i plejegrupperne
At inspirere og vejlede personalet fagligt i forhold til handlinger i praksis
At samarbejde med gruppelederne
At tilrettelægge og hjælpe med udførelse af specielle og udfordrende plejeforløb
At støtte og hjælpe i forbindelse med tilstrækkelig dokumentation og udarbejdelse af
socialpædagogiske handleplaner
At holde sig opdateret på relevant lovgivning indenfor området
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At være ansvarlig i forbindelse med indberetning af magtanvendelse og sikre, at procedurerne
i denne forbindelse overholdes
At medvirke i forbindelse med værgemålssager
At deltage i implementering af faglig viden og nye metoder i plejegrupperne
At supervisere personalet
At understøtte de demensfaglige netværk herunder demensambassadørerne og
demensteams
At optimere fagligheden i lejre Kommune i sparring med de øvrige demenskoordinatorer
At deltage i aktiviteter og støttegrupper med demensramte
At undervise og holde foredrag
At medvirke til fortsat udvikling på området
At egen faglige udvikling opdateres løbende

Side 2 af 2

