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Introduktion 

Nærværende handleplan er udarbejdet på baggrund af demensstrategien for Aalborg Kommune, vedtaget af 
Ældre- og Handicapudvalget juni 2015. Strategien gælder for 2016 – 2020.  

Handleplanen er et dynamisk værktøj som tages op til revision minimum én gang årligt. I nærværende 
dokument er derfor kun handleplan for 2016 – 2018, mens de konkrete handleplaner for 2019-2020 beskrives i 
2018.  

Under hvert kapitel er målene fra strategien stillet op og efterfølgende er kommunens handlinger for at nå 
målene beskrevet. Ved udmøntningen af hvert handlepunkt vil relevante parter blive inddraget. Enkelte 
indsatser kan iværksættes relativt nemt (fx udarbejdelse af en tjekliste til demensvenlig indretning i hjemmet) og 
andre indsatser fordrer yderligere beskrivelser samt etablering af en hurtigtarbejdende og dynamisk 
arbejdsgruppe. Ved visse indsatser er der allerede etableret konkrete arbejdsgrupper, som skal løfte indsatsen.  

Lederen af Videnscenter for Demens Lisbeth Thyrrestrup bliver overordnet ansvarlig for gennemførelsen af 
handleplanen. Hvor handlepunktet kræver økonomisk finansiering er der  givet forslag til dette.  

Sideløbende med udarbejdelsen af handleplanen, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet ”Fagligt oplæg til den 
nationale demenshandlingsplan 2025” og den 26. september lancerede Sundheds- og Ældreminister Sophie 
Løhde ”Oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025”. Arbejdsgruppen har sikret sig, at handleplanen er 
på linje med de anbefalinger der foreligger på landsplan på demensområdet.  
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Tidlig indsats 

Mål opstillet i Aalborg Kommunes Demensstrategi 
Aalborg Kommune vil igennem en tidlig indsats medvirke til at reducere risikoen for at ældre udvikler demens, afbøde 
følgevirkninger ved en demenssygdom samt understøtte, at borgere med demenssygdomme forbliver aktive og 
længst muligt i eget liv. 

 I et samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundhed og Kulturforvaltningen og Nationalt 
Videnscenter for Demens vil Aalborg Kommune udvikle og implementere sundhedsfremmende indsatser der  

a. Nedsætter risikoen for at udvikle demens samt 
b. Øger funktionsevnen hos borgere ramt af demenssygdomme vha. fysisk og mental træning 

 

 Aalborg Kommune styrker den tidlige opsporing ved at samtlige medarbejdere i Ældre og Sundhed behersker 
let anvendelig metode til sikkert at identificere demenssygdomme. 
 

 Når en borger er diagnosticeret med en demenssygdom følger kommunen op med relevant information 
omkring tilbud og støtte indenfor 4 uger 
 

 Alle borgere der diagnosticeres med en demenssygdom tilbydes i den tidlige fase støtte til at dokumentere 
deres livshistorie. 

 

Allerede etablerede indsatser  
Etablerede indsatser der understøtter de strategiske mål for Tidlig indsats på demensområdet er  

 Hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg hos alle borgere der er fyldt 80 år1  

 Demensvejledere. Opsøgende besøg hos borgere med demenssymptomer 

 Demensudredning. Demensudredning, koordination og information ved kommunens demenssygeplejersker 

 Faste samarbejdsmøder med ældrepsykiatrien. Der afholdes møder to gange årligt  

 Kognitiv træning. Vedligeholdende kognitiv træning på VUK (Skolen for voksne) 

 Aktivitetscentre. Aktiviteter og samvær på kommunens aktivitetscentre  

 Bryde tabu omkring demens. Med projektet Demensvenner arbejder kommunen for øget viden og 
aftabuisering af demens i civilsamfundet  

  

                                                           
1 Borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk 
funktionsevne, modtager tilbud om målrettede forebyggende hjemmebesøg. 



4 
 

Handleplan - Tidlig indsats 
2016 

Hjemmeside Hjemmesiden udbygges, opdateres og gøres 
brugervenlig 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS 

Kommunikationsstrategi Med henblik på at oplyse om forebyggelse på 
demensområdet samt hvilke tilbud der findes i 
kommunen iværksættes en 
kommunikationsstrategi. 

Finansieres inden for 

eksisterende budget i 

ÆS 

2017 

Metode til tidlig 
opsporing 

Udvikling af metode, så flere medarbejdere kender 
tegnene på demens og kan støtte op om den 
tidlige opsporing 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS 

Implementering af tidlig 
opsporing af demens  

Hjemmeplejen, rengøringsenheden, 
træningsenheden og aktivitetsområdet skal 
beherske en metode til identificering af symptomer 
på demens 

Implementeres som et 
led i kvalitetsløft i 
hjemmeplejen samt 
enhedernes egne 
budgetter. 

Livshistorier Der skal arbejdes med at finde en fælles ramme 
for udarbejdelse af livshistorie for de borgere der 
ønsker dette, som kan anvendes i den 
fremadrettede pleje 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS 

Sundhedsfremmende 
indsatser 

Samarbejde med relevante aktører omkring 
sundhedsfremmende (og herigennem 
risikonedsættende) initiativer. Aktørerne kan være 
forebyggende medarbejdere, Sundhedscenteret, 
Seniorsport, DGI, praktiserende læger, medier 
m.fl.   

 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS 

Tættere samarbejde med 
praktiserende læger og 
relevant specialer 

Genetablering af faste møder mellem aktører i den 
samordnede demensudredningsmodel, dvs. 
ældrepsykiatrien, geriatrien, neurologien, 
praktisererende læger og Aalborg Kommune 
omkring demensudredningsmodellen og den tidlige 
indsats 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS 

Demenshus I samarbejde med Alzheimerforeningen etablerer 
Aalborg Kommune et Demensrådgivnings- og 
Aktivitetshus. Huset skal fungere som et åbent 
rådgivningscenter hvor borgerne kan henvende sig 
direkte fra gaden og søge råd og vejledning om 
demens – også før diagnosen er stillet. 

 

Etablering af huset 
forventes finansieret via 
satspuljemidler som 
Alzheimerforeningen 
søger sammen med 
Aalborg Kommune. 

2018 
 

Tilbud der reducerer 
risiko for udvikling af 
demens 

Videreudvikling af tilbud der reducerer risikoen for 
demens. Der vil blive taget udgangspunkt i 
anbefalingerne fra den nationale 
demenshandlingsplan   

Evt. finansiering drøftes i 
forbindelse med 
implementering af den 
nationale 
demenshandlingsplan 

Den konkrete handleplan 2019 og 2020 udarbejdes i 2018  
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2. Tilbud til borgere og deres pårørende - 
når diagnosen er stillet 

Mål opstillet i Aalborg Kommunes Demensstrategi 
Aalborg Kommunes tilbud bidrager til at bevare livskvaliteten og en værdig og meningsfuld 
hverdag hos borgere med demenssygdomme og dennes pårørende 

a) Der udarbejdes en sammenhængende forløbsbeskrivelse for borgere med demenssygdomme i Aalborg 
Kommune, der skal sikre en fælles forståelse af opgaven og en klar opgavedeling for alle implicerede aktører i 
Aalborg Kommune.   
 

b) I et samarbejde mellem Aalborg Kommunen, borgere og pårørende udvikles tilbud der:  
1. fremmer borgernes muligheder for at leve en selvstændig tilværelse i deres kendte bolig og nærmiljø  
2. er så attraktive, at antallet af borgere og pårørende der deltager på kommunens holdforløb frem mod 

2020 øges med 25 %   
 

c) Der etableres demensplejecentre geografisk fordelt i kommunen. 
 

d) Der skal være et specialiseret tilbud, som kan imødekomme borgere med demens med særlige behov 
 
 

e) Kommunen vil med udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker inddrage velfærdsteknologiske 
hjælpemidler 
 

f) Lighed i sundhed – også for borgere med demens. Borgere med demens er en særlig udsat gruppe i forhold 
til sygdomme, der ikke relaterer sig til deres demenssygdom, da de kan overse symptomer eller have svært 
ved at give udtryk for smerter. Kommunen forpligter sig derfor til at have særlig opmærksomhed på øvrig 
sygdom ved borgere med demens. 
 
 

g) Kommunen vil opbygge faste gennemgående personalegrupper omkring borgere med demens med henblik 
på at skabe ro og tryghed hos borgeren. 

Allerede etablerede indsatser  
Etablerede indsatser der understøtter de strategiske mål for Tilbud til borgere og deres pårørende er 

 Demensvejledere 

 Demenssygeplejersker 

 Demensvejledning på handicapområdet 

 Pårørende-kurser  

 Pårørende-grupper. Faciliteres af en præst og en fag-professionel 

 Opgangsfællesskab. Opgangsfællesskab for yngre borgere med demens (Caroline Smiths minde) 

 Dagtilbud for yngre. Tilbud til hjemmeboende borgere med demenssygdomme - fx brocaféen, rejseklub, 
musikklub, madklub, Skelhuset, Skolen for voksne og kommunikation 

 Daghjem. Visiteret tilbud til hjemmeboende ældre med demens 

 Hjemmepleje. Visiteret hjælp efter borgerens behov 

 Hjemmesygepleje. Herunder også nøglefunktioner inden for sygeplejen på kontinens, palliation, diabetes, 
KOL og sår   

 Aflastning. Aflastning på plejehjem eller afløsning i eget hjem 

 Demenspladser. Kommunen har demenspladser på mange somatiske plejehjem samt på et botilbud på 
handicapområdet 

 Demensplejehjem. Kommunen har 2 plejehjem der udelukkende indskriver beboere med demenssygdomme 

 Rehabilitering på plejehjem. Projekt ”Bedre Ældreliv på plejehjem” er rehabilitering af borgere på plejehjem, 
herunder også borgere med demens 

 Fysisk træning. Projekt Høj Puls TAK er træningshold for borgere med demens i det tidlige forløb, som 
varetages af Træningsenheden og Demensenheden  



6 
 

Handleplan - Tilbud til borgere og deres pårørende 
2016 

Sundhedsfaglig 
opmærksomhed på 
borgere med demens 

For at opnå større lighed i forhold til sundhed, vil vi 
give demente en øget opmærksomhed,  

o I forbindelse med triagering på 
plejehjem og i hjemmeplejen. Ved 
triagering som omhandler 
afdækning af sundhedsfaglige 
problemstillinger, skal der rettes 
særlig opmærksomhed på 
borgere med demens, da 
personalet kan overse symptomer 
eller borgerne have svært ved at 
give udtryk – fx for smerter 

o Ved opfølgning efter 
genoptræningsforløb. Efter et 
endt træningsforløb skal det 
sikres, at der er de rette rammer 
og netværk omkring borgere med 
demens, da det ellers kan være 
svært at vedligeholde den 
bevilgede træning 

 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i ÆS 

2017  

Individuel handleplan for 
borgere i demensforløb 

Mennesker med demens har fra 
diagnosetidspunktet særligt behov for et 
helhedsorienteret, sammenhængende og 
koordineret forløb med borgeren i centrum. For at 
sikre fokus på opfølgning og overlevering i 
overgange, skal der udarbejdes en handleplan for 
borgerens forløb og sikres, at en tovholder har 
ansvar for forløbet.  
 

Finansiering inden for 
eksisterende budget i ÆS 

Forsøg med fleksibel 
aflastning  

Udvikling af fleksible aflastningstilbud 
- Rullende fast aflastning – ex hver 4. uge 
- Udvidet åbningstid på nuværende 

dagtilbud der har åbent på forskellige 
tidspunkter – ex åben aften, nat, 
helligdage mm. 

-  
Forsøgsprojektet bliver forberedelse til permanent 
aflastningspladser på det kommende 
demensplejehjem ”Tornhøjhaven”. 

Finansieres i 
projektperioden i 2017 via 
midler fra 
værdighedsindsatsen: 
Indsats 8 ”Demens 
daghjemspladser”. 

Finansiering efter 2017 
evt. via satspuljemidler. 

Nyt demensplejehjem Åbning af det nye demensplejehjem 
”Tornhøjhaven” 
 
 
 
Ansættelse af ny leder som skal arbejde med 
målgruppe og personalesammensætning. 

  

Finansiering af byggeriet 
Tornhøjhaven blev 
bevilget med budget 
2015. 

 

Finansiering af arbejdet 
med målgruppe og 
personalesammensætning 
foregår inden for 
eksisterende budget i ÆS 
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Demenssikring -  med 
henblik på at øge 
borgernes mulighed for at 
kunne færdes frit i 
nærmiljøet 

Fokus på demenssikring, herunder  

1. Procedure for af anvendelsen af GPS i 
ÆH- forvaltningen 

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere  
3. Anvendelse af innovative løsninger og ny 

teknologi – herunder et samarbejde med 
Aalborg Universitet omkring næste 
generations demenssikring 

 

Ad 1) Ny procedure for 
finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆHF. 

 

Ad 2) Implementeres via 
den igangværende 
kompetenceudvikling på 
demensområdet – bl.a. via 
værdighedsmidler. 

 

Ad 3) Innovativt projekt 
omkring fremtidens 
demenssikring finansieres 
via midler fra 
værdighedsindsatsen: 
Indsats 10 
”Demenssikring”.  

Det rette hold Der skal være fokus på, at medarbejdere omkring 
borgere med demens har en basal viden om 
demenssygdomme. Sikring af 
kompetenceudvikling i praksis gennem faglig 
ledelse, organisatorisk forankring og tilrettede 
arbejdsgange. Så vidt muligt etableres faste 
personalegrupper omkring borgere med demens.  

Finansieres inden for 
eksisterende budget i ÆS. 

 

Herudover er der i 2016 
og 2017 bevilget midler fra 
værdighedsindsatsen: 
Indsats 1 ”Øget normering 
med fokus på reducering 
af eksterne vikarer og 
pleje til beboere med 
demens”  

2018  
Vedligehold af funktioner Videreudvikling af tilbud der vedligeholder 

funktioner hos borgere med demens, dvs. kognitiv 
og fysisk træning 

Finansiering afventer 
nærmere konkretisering af 
den nationale 
demenshandlingsplan. 

Teknologi Øget anvendelsen ny teknologi der kan støtte 
borgere med demens i hverdagen efter konkret 
ønske, vurdering og behov 

De enkelte 
funktionsenheder 
opfordres til at bruge en 
investeringstankegang. 

Nye aktiviteter Videreudvikling af meningsfulde aktiviteter for 
borgere med demens – i samarbejde med borgere 
med demens og deres pårørende 

Finansiering inden for 
eksisterende budget i ÆS. 

 
Den konkrete handleplan 2019 og 2020 udarbejdes i 2018 
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3. Samskabelse  

Mål opstillet i Aalborg Kommunes Demensstrategi 
Aalborg Kommune understøtter og fremmer et værdigt og meningsfuldt liv for borgere med 
demenssygdomme og deres pårørende ved at tage initiativer, der fremmer samskabelse på 
demensområdet. 

a) Aalborg Kommune udvikler netværket omkring borgeren og pårørende, for at styrke og støtte de pårørendes 
muligheder for at mestre samlivet med borgere med demens. Det kan fx være i form af frivillige der aflaster i 
hjemmet, naboer der giver en hånd med eller grupper, hvor pårørende støtter hinanden. 
 

b) I et samarbejde mellem Træningsområdet, Aktivitetscentre, Daghjem, Skolen for voksne og kommunikation vil 
Aalborg Kommune udvikle tilbud der øger borgerens funktionsevne.  

 

c) Aalborg Kommune vil samarbejde bredt med uddannelsesinstitutioner, sundhedsinstitutioner, Socialstyrelsen, 
Sundhedsstyrelsen, Nationalt Videnscenter for Demens og andre kommuner, omkring udvikling af indsatser, 
der fremmer det gode liv for den enkelte. 

 

Allerede etablerede indsatser  
Etablerede indsatser der understøtter de strategiske mål for Tilbud til borgere og deres pårørende 
Samskabelse er: 

 Pårørendegrupper. Pårørendegrupper der afholdes i et samarbejde mellem kommunen og præster 

 Demenscaféer. Demenscaféer som afvikles i et samarbejde mellem kommune og den frivillige organisation 
Menighedsplejen 

 Aflastning. Aflastning af pårørende ved frivillige fra Menighedsplejen 

 Skoletilbud. Voksenskolens kompenserende undervisning til borgere med demens– et samarbejde mellem 
Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen 

 Demensvenner. Samarbejde omkring et demensvenlig samfund mellem frivillige, civilsamfundet, Alzheimer-
foreningen og kommunen 
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Handleplan: Samskabelse 
2016 

Lokal Demensalliance2 Etablering af en lokal demensalliance med 
deltagelse af relevante organisationer, der kan 
diskutere og drøfte udfordringer på 
demensområdet 

 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS. 

Aflastning i hjemmet Udvidelse af det nuværende samarbejdsprojekt 
”Frikvarter til pårørende”, hvor frivillige tilbyder 
aflastning i hjemmet eller ledsagelse til aktivitet. 
 

Finansieres via 
puljemidler fra 
Sundhedsstyrelsens 
pulje ”Aflastning af 
pårørende i eget hjem”. 

2017 

Følgesvend Udbygning af følgesvendsordningen i samarbejde 
med frivillige organisationer.  Pilotprojektet 
Følgesvend er et samarbejde mellem Ældre og 
Sundhed og ÆldreSagen, hvor frivillige i en 
opstartsfase kan ledsage ældre borgere ud i aktive 
fællesskaber, f.eks. foreninger, aktivitetscentre 
eller motionstilbud. 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS samt evt. 
puljemidler. 

Demensven-instruktører Uddannelse af flere demensven-instruktører Finansiering via 
Alzheimerforeningen.  

Demenshus Etablering af et ”Demenshus” i samarbejde med 
Alzheimerforeningen – se under Tidlig indsats 

Forventes finansieret via 
satspuljemidler samt 
ansøgt ekstra bevilling i 
budget 2017. 

Civilsamfund. Øge kommunens samarbejde med civilsamfundet i 
forhold til opmærksomhed på demens, fx 
taxachauffører, buschauffører, boligselskaber, 
kulturinstitutioner mm. 
 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS. 

2018 

Frivillige giver støtte til 
motion 

Udbygning af motionstilbud ved frivillige til borgere 
med demens 

Finansiering afklares i 
forbindelse med 
projektforslag. 

Samarbejde med 
forskningsinstitutioner 

Øge samarbejdet med forskningsinstitutioner 
omkring projekter i relation til demens 

Evt. finansiering i 
samarbejde med Center 
for anvendt Kommunal 
Sundhedsforskning 
(SUN) 

 
Den konkrete handleplan 2019 og 2020 udarbejdes i 2018 

  

  

                                                           
2 Demensalliancens parter er på landsplan Ældre Sagen, FOA, PenSam, Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd og 
Ergoterapeutforeningen.  
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4. Uddannelse og Implementering af viden 

Mål opstillet i Aalborg Kommunes Demensstrategi 
Aalborg Kommune møder borgere med demenssygdomme og deres netværk på deres behov med 
den rette faglighed, kompetencer og etik  

a) Aalborg Kommune vil styrke tværfagligheden på demensområdet ved at: 
1. Etablere tværfaglige teams på demensområdet 
2. Uddanne ressourcepersoner på demens indenfor alle relevante faggrupper 
3. Tiltrække andre faggrupper til at indgå i arbejdet på demensområdet  - fx ergoterapeuter og 

pædagoger 
 

b) Aalborg kommune vil udvikle viden og metoder på demensområdet gennem et samarbejde mellem Ældre og 
Sundhed, relevante fagcentre på Handicapområdet og forskningsinstitutioner 
 

c) Aalborg Kommune vil inden 2017 have etableret et velfungerende VISO-team på demensområdet 
 
 

d) Aalborg Kommune vil styrke opkvalificeringen af medarbejderne i hjemmeplejen og plejehjemmene vha. 
praksisnær uddannelse 
 

e) For medarbejdere der arbejder med borgere med svær demens eller særlig behov tilbydes faglig vejledning 
og supervision 
 
 

f) Aalborg Kommune vil på baggrund af ovenstående mål, nedbringe andelen af magtanvendelser. Der er 
særligt fokus på de magtanvendelser, som kan nedbringes vha. socialpædagogiske tiltag og øget viden om 
demens hos medarbejderne 

Allerede etablerede indsatser  
Etablerede indsatser der understøtter de strategiske mål for Uddannelse og Implementering af viden er 

 Kompetenceudvikling på plejehjem. 10 dages praksis orienteret kursus udviklet i samarbejde mellem SoSU 
Nord og Aalborg Kommune med vægt på afveksling mellem teori og praksis.  

 VISO-team. Videnscenter for demens er, i samarbejde med Hjerneskadecenter Nordjylland leverandør af 
VISO-specialistydelser pr. marts 2015 

 Basisteams. I forbindelse med rehabilitering på plejehjem er oprettet tværfaglige teams bestående af 
ergoterapeut, fysioterapeut og aktivitetsmedarbejder 

 Sensory Profile. Et nyt udredningsredskab til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos borgere med 
demens. Projektet er et innovationsprojekt i samarbejde mellem træningsenheden, demenssygeplejen, 
hjemmeplejen, daghjem og plejehjem 

 Lederuddannelse. Særligt kompetenceudviklingsforløb for ledere på demensområdet på tværs af Ældre- og 
Handicapforvaltningen 

 Neuroaffektiv uddannelse. Neuroaffektiv uddannelse for medarbejdere der arbejde på demensområdet 
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Handleplan: Uddannelse og Implementering af viden 
2016 

Overbygning til 10-dages 
kurset 

Videreudvikling af den nuværende 10 dages 
praksis-uddannelses til medarbejdere på 
plejehjem, hjemmepleje og sygeplejen. 

 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS. 

Ressourcepersoner Uddannelse af ressourcepersoner på demens 
inden for alle relevante faggrupper. Videnscenter 
for Demens vil selvstændigt eller i samarbejde 
med uddannelsesinstitutioner afvikle en række 
forløb af forskellig varighed afhængig af 
målgruppen.  
 
Relevante i målgruppen: Aktivitetsmedarbejdere, 
sygeplejersker, medarbejdere i hjemmeplejen, 
medarbejdere i rengøringen, ergo- og 
fysioterapeuter på træningsområdet, medarbejdere 
ved Senior Digital, selvhjælpskoordinatorer i 
myndighed, magtrådgivere i myndighed, multitrans 
chauffører 
 

Uddannelse af de første 
32 medarbejdere 
finansieres i 2016 via 
midler fra 
værdighedsindsatsen: 
Indsats 7 
”Kompetenceudvikling”.  
 
Efterfølgende 
finansiering evt. via 
satspuljemidler. 

2017    

Sensory Profile Der udarbejdes en intern evaluering på projektet 
Sensory Profile med henblik på permanentgørelse 
af tilbuddet. 
 

Finansiering afventer 
evalueringen. 

Kompetenceplan Der skal udarbejdes en kompetenceplan på 
demensområdet, som sikrer opkvalificering af alle 
medarbejdere i berøring med borgere med 
demens. Ved udarbejdelsen af kompetenceplanen 
besluttes hvilket kompetenceniveau der er relevant 
for hvilke medarbejdere – se figur 1 i bilag. Der er 
brug for følgende kompetencer i arbejdet med 
demens: 

 Generel basalviden  

 Sundhedsfaglige kompetencer 

 Kompetencer til tidlig opsporing 

 Kompetencer til godt pårørendearbejde 

 Viden om regler, rettigheder og 
magtanvendelse i forhold til mennesket 
med demens 

 Faglig ledelse af demensindsatsen 

 Tværgående kompetenceudvikling 

 Kompetencer til personcentreret omsorg 
og kommunikation med mennesker med 
demens 

 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS 

Supervision Udvikling af fast procedure for supervision. Det 
skal være muligt at tilbyde supervision til 
medarbejdere der arbejder med særligt 
komplicerede borgerforløb. 

Behov og finansiering 
afklares i Videnscenter 
for Demens og 
Plejeboligfunktionen. 

2018 
 

Forskningsinstitutioner 
og 
uddannelsesinstitutioner 

Vi skal dyrke samarbejdet med 
forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner 
på demensområdet 

Evt. finansiering i 
samarbejde med Center 
for anvendt Kommunal 
Sundhedsforskning 
(SUN) 



12 
 

Forebyggelse af 
adfærdsforstyrrelser 

Der skal skabes yderligere fokus på forebyggelse 

af adfærdsforstyrrelser med henblik på 

nedbringelse af utilsigtede hændelser 

 

Indarbejdes i den 
generelle triagering i hhv. 
hjemmeplejen og på 
plejehjem.  

Faglig refleksion Der implementeres faglig refleksion som en fast 

procedure 
Behov og finansiering 
afklares i Videnscenter 
for Demens og 
Plejeboligfunktionen. 

 
Den konkrete handleplan 2019 og 2020 udarbejdes i 2018 

  



13 
 

 

Principper 

Demensstrategien indeholder også en rækker principper 

Principper for organisering fra Aalborg Kommunes Demensstrategi 
 

 Demensindsatsen forankres i én funktionsenhed for at styrke specialiseringen  
 

 Demensindsatsen forankres i den funktionsenhed, der servicerer det største antal borgere med demens og 
har behov for den mest specialiserede indsats på demensområde  

 

 Der etableres en tværgående styregruppe i relation til demensindsatsen med repræsentanter fra relevante 
fagområder med henblik på tværgående koordinering og implementering af indsatser  

 

Allerede etablerede indsatser  
Etablerede indsatser der understøtter principper omkring organisering er 

 

 Ny demensenhed. I 2015 påbegyndte Ældre- og Handicapforvaltningen en proces med henblik på at 
undersøge hvordan og hvor kommunens demensfunktioner organisatorisk kan samles. I marts 2016 
besluttede Ældre- og Handicapudvalget at samle kommunens centrale demensfunktioner i én demensenhed 
under plejeboligfunktionen  
 

 Leder af demensenhed. August 2016 ansættes en leder af den nye demensenhed 

 

Handleplan - Principper for organisering 
2016 

Etablering Demensforum Den nye leder etablerer i efteråret 2016 et 
demensforum med repræsentanter fra relevante 
fagområder 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS. 

2017  

Opstart af den nye 
demensenhed 1. januar 
2017 

Demensfaglige medarbejdere fra Træning og 
Aktivitet samt demenssygeplejersker fra 
Hjemmesygeplejen samles i den nye 
demensenhed i Plejeboligfunktionen 
 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS 

2018-2020 bliver overskrifterne 
 

Evaluering af den nye 
demensenhed primo 
2019 

Efter 2 års drift skal der evalueres på den 
kommende demensenhed  

Finansiering udestår 
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Principper for byggeri fra Aalborg Kommunes Demensstrategi 
 

 Der etableres flere plejecentre udelukkende for borgere med demenssygdomme  
 

 Al nybyggeri og renoveringer af plejeboliger tager udgangspunkt i de særlige behov hos borgere med 
demens.  

 

 Det betyder, at der tages højde for bygningens funktionalitet, indretning, fleksibilitet samt evne til at regulere 
de stimuli beboerne skal udsættes for 

Allerede etablerede indsatser  
Allerede etablerede indsatser der understøtter principperne omkring byggeri er: 

 
 Nyt plejehjem. Beslutning om byggeri af det nye demensplejehjem – Tornhøjhaven 

 

 Demensvenlig have. Omdannelse af eksisterende have på plejehjem i Vadum med henblik på at gøre den 
demensvenlig 

 

 Demensvenlig indretning. Der er påbegyndt en proces omkring god indretning og skiltning på Gug Geronto. 
Erfaringer videreføres til det nye byggeri Tornhøjhaven 
 

Handleplan- Principper byggeri 
2016 

Tjekliste til en 
demensvenlig bolig 

Med inspiration fra Alzheimer Society i England vil 
Aalborg Kommune udarbejde en række 
anbefalinger omkring god boligindretning til 
hjemmeboende borgere med demens 

Finansieres inden for 
eksisterende budget i 
ÆS. 

2017 

Indretning af 
Tornhøjhaven 

Med udgangspunkt de landsdækkende 
anbefalinger på området samt konkrete erfaringer 
fra Gug Geronto, indrettes Tornhøjhaven 
demensvenligt.  
 

Finansiering indenfor 
eksisterende budget i 
ÆS. 

2018-2020 bliver overskrifterne 
 

Konsolidering af 
plejeboligområdet 

Der vil i de kommende år blive arbejdet med en 
endnu højere grad af specialisering på 
plejeboligområdet, herunder med omdannelse 
Lions Parken til demensplejehjem 

Finansiering udestår. 
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OVERBLIK OVER NYE INITIATIVER 2016-2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Initiativer  

Hjemmeside 
 
Kommunikations-
strategi 
 
Sundhedsfaglig 
opmærksomhed til 
demente 
 
Lokal Demensalliance/ 
Demensforum 
 
Aflastning i hjemmet 
 
Overbygning til kursus 
 
Ressourcepersoner på 
demens 
 
Tjekliste til 
demensvenlig bolig 

Initiativer  

Livshistorie 
 
Udbredelse af tidlig 

opsporing 

 

Sundhedsfremmende 

indsatser for demente 

 

Tættere samarbejde 

med læger 

 

Demenshus 

 

Individuel handleplan  

 

Forsøg med fleksibel 

aflastning 

 

Nyt demensplejehjem 

 

Demenssikring 

 

Det rette hold 

 

Følgesvend 

 

Demensven-instruktør 

 

Samarbejde med 

civilsamfund 

 

Sensory Profile 

 

Kompetenceplan 

 

Supervision 

 

Ny Demensenhed 

 

Indretning af det nye 

plejehjem 

Initiativer  

Tilbud der reducerer 

risici  

 

Videreudvikling af 

vedligeholdelse af 

funktioner 

 

Udbredelse af 

teknologi 

 

Meningsfulde 

aktiviteter 

 

Frivillige støtter 

motion for borgere 

med demens 

 

Samarbejde med 

forskningsinstitutioner 

 

Forebyggelse af 

adfærdsforstyrrelser 

 

Faglig refleksion 

 

Omdannelse af 

somatiske plejehjem til 

demensplejehjem 

2016

2017
2018
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Bilag 1: Nuværende demenstilbud i Aalborg Kommune, 7. september 2016 

Daghjem til Personer med demens 

Adresser 

Sulsted daghjem:  Toftegårdsvej 2, 9381 Sulsted 

Solskinsforeningen, Lions park Lions Park 7 9400 Nørresundby. 

Gandrup, Kilden: Bredgade 4, 9362 Gandrup  

Gug daghjem, Hyggekrogen:  Fortunavej 2, 9200 Aalborg SØ 

Mou daghjem, Havehuset.  Dokkedalsvej 18, Mou, 9280 Storvorde. 

Svenstrup, Harmonien.  Rundyssen 289 Svenstrup. 

Otiumgården, Solkrogen  Otiumvej 6, 9000 Aalborg. 

Nibe, Hyggekrogen. Sygehusvej 5, Nibe. 

Skelhuset, Hammer Bakker. Yngre personer med demens  Skeldalsvej 9, 9310 Vodskov. 

Tilbud til yngre og tidligt demensramte 

 

Skelhuset, Hammer Bakker. Yngre personer med demens Skeldalsvej 9, 9310 Vodskov. 

Klubhuset. Yngre og tidligt demensramte. Saxogade 14 C st.tv, 9000 Aalborg. 

Opgangsfælleskab yngre personer med demens Saxogade14.c, 9000 Aalborg. 

Høj puls TAK, træningstilbud til personer med demens. Vestergården. 9000 Aalborg. 

Tilbud til pårørende 

 

Kursus for pårørende til personer med demens p.t. Smedegården mødelokale / Lindholm festsal, 

hvor der kan findes ledige lokaler generelt. 

Pårørendegrupper med præster Diverse mødelokaler i lokalområderne. 

Støtte til selvbestaltede netværksgrupper. Diverse mødelokaler lokalt. 

Huskedagen Nordkraft, Skråen, rundt i lokalområdet. 

Foredrag om demens Salen på Liselund 

Kurser internt 

 

Leder kursus: Demensfagligt sparringsforum for ledere, 

demens 

Pt. Skipper Klement. / eller hvor der er ledige 

undervisningslokaler. 

Medarbejder kursus: Neuro-affektiv tilgang Der hvor der findes ledige undervisningslokaler. 

Medarbejder kursus: Praksisorienteret undervisning for 

medarbejdere på plejehjem 

I samarbejde med SOSU-Nord 

Faglige ressourcer 

 

Demenssygeplejersker: Øst: Rishøjcenteret. 

Vest: Anneberg centeret 

Syd: Bautastenen, Svenstrup, 

Centrum: Diskovej, Aalborg. 

Nord: Gennem Bakkerne 17 

Demensvejledere: Øst: Smedegården 

Vest: Annebergcenteret. 

Syd: Bautastenen 

Centrum: Smedegården. 

Nord: Gennem Bakkerne 17, Vodskov. 

Demensvejleder yngre personer med demens og social 

vicevært Saxogade  

Saxogade 14 c st.tv, 9000 Aalborg. 

Konsulenter og ledelse, Videns Center for demens.  Gennem Bakkerne 17, Vodskov. 

Bo- og aflastningstilbud, personer med demens 

 

Skipper Klement  

Gug Geronto  

Aflastnings pladser Lions park  

Demensboenheder   
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Bilag 2: Kompetencebehov 

Figuren viser de forskellige kompetenceniveauer, som Aalborg Kommuner sigter efter på demensområdet.  Den 
nederste del af figuren illustrerer, at en lang række medarbejdere og frivillige skal have en basal viden om demens, 
der kan give forståelse for og viden om hvordan man positivt indgår i relationer med mennesker med demens. Jo 
længere op ad pyramiden medarbejderen er, desto mere specialiseret er den viden og de kompetencer der kræves.  

 

 

Konsulent Videnscenter for demens, VISO

Demenssygeplejersker

Medarbejdere på demensafsnit, 

nøglepersoner demens: hjemmeplejen, somatiske 
plejehjem,hjemmesygeplejen. Daghjems demens medarbejdere, 

myndighed.

Leder demensplejehjem

Demensvejledere

Hjemmeplejen, somatisk plejehjem, Hjemmesygeplejen, 
Myndighed, Terapeuter, 

Aktivitetsmedarbejdere,forebyggende medarbejdere, Pårørende

Chauffør,Rengøring, adm. tekninsk service, Madudbringning.Demensvenner, butikker, boligforeninger, frivillig 
organisationer mv. 


