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DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference 
tirsdag d. 16. november 2010 

 
 

Sammenhæng i demensindsatsen 
- nu og i fremtiden 

 

Demens er en uhelbredelig, fremadskridende sygdom, som især rammer ældre men-
nesker.  
Demens er en fællesbetegnelse for symptomer på ca. 100 sygdomme, der rammer 
hjernen.  I ca. 60% af tilfældene er der tale om Alzheimers sygdom. 
Borgere, som lider af demens, får ud over medicinsk behandling som regel brug for sociale 
tilbud som f.eks. hjemmehjælp, en særlig plejebolig, dagaktiviteter, pårørendeaflastning, 
hospitalsindlæggelse m.m.  
Det Nationale Videnscenter for Demens anslår, at knap 80.000 borgere i Danmark  lider af 
en demenssygdom, samt at op mod 200.000 danskere vil være demente i 2050. 
Kommunernes Landsforening anslår, at ca. 25% af alle modtagere af hjemmehjælp og at 
65 – 70% af alle beboere på landets plejecentre lider af demenssygdomme. 
Borgere med demenssygdomme udgør således en talstærk andel af ældrebefolkningen i 
Danmark. 
 
Mål med konferencen er: 

 At give ældrerådsmedlemmer viden, så ældrerådet kan stille konstruktive spørgs-
mål til kommunalpolitikere og embedsværk. 

 At inspirere ældreråd til nye tiltag og til at følge op på eksisterende tilbud i egen 
kommune. 

 At sikre, at ældreråd kan være med til at anbefale den bedst mulige demensindsats 
i kommunen, i og med de har en forståelse for den demente borger og dennes 
nærmeste pårørende. 

 
Politikere og praktikere vil på konferencen give deres bud på den bedste indsats og drøfte 
disse med konferencens deltagere. 
 
Målgruppen for konferencen er primært ældrerådsmedlemmer, men ældrerådenes 
samarbejdspartnere, medlemmer af frivillige organisationer, embedsmænd og kommunal-
politikere er også velkomne.  
 

Tid: Tirsdag d. 16. november 2010, kl. 10.30 – 16.10 
Sted: Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten 
Pris: 650 kr. for ældrerådsmedlemmer / 950 kr. for andre 
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 3. november 2010 - se praktiske oplysninger 
 



2 
 

 
 
 
 
PROGRAM 
 
09.45 – 10.30 Indregistrering, kaffe og rundstykker 
 
 
 
10.30 – 10.35 Velkomst 
  Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD 
 
 

10.35 – 11.55  Fra alderdomstilstand til hjernesygdom 
Den svære diagnose - betydning af diagnosticering og medicinering. 
Mennesket med demens – som borger og som patient.  
Den nemme plejehjemsbeboer (den søde ”Alzheimer dame”) og den               
voldsomme borger (borgeren med udadreagerende adfærd)  
Hvad skal ældreråd være opmærksomme på i kommuner og regioner? 
Rolf Bang Olsen, speciallæge i psykiatri, overlæge ved geronto-
psykiatrisk afdeling på Middelfart sygehus. Har undervist inden for 
demensområdet siden 1985. 
  
 

12.00 – 12.55 Frokost  
 
 
 
13.00 – 14.00 Valgfrie seminarer 
 
 
 
14.00 – 14.25 Kaffepause 
 
 

14.30 – 15.30 Valgfrie seminarer 
 
 
15.35 - 16.00 National Handlingsplan for demens 

 Hvad ser Folketingets Socialudvalg som det væsentligste problem i 
demens-behandlingen i Danmark i dag? 

 Hvilke konkrete forslag til forbedringer for demente vil Folketingets 
Socialudvalg pege på?  

 Hvilke muligheder for at forbedre koordinationen inden for de eksiste-
rende rammer, ser du?  

 Martin Henriksen, Formand for Folketingets Socialudvalg 
 
 
16.00 – 16.05 Afsluttende kommentarer 
  Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD 
 
 
16.10  Busafgang mod Vejle station 
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SEMINARER 
 

A. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende, hvis nærmeste lider af demens? 
- Hvilke former for aflastning, støtte og vejledning har en ægtefælle behov for? 
- Kan nedslidning af de nærmeste pårørende undgås? 
- Hvilke tilbud er det vigtigt, at ældrerådet spørger til i egen kommune? 
Ane Eckermann, kursusleder, Nationalt Videnscenter for Demens og formand for 
DemensKoordinatorer i DanmarK 
 

B. Hvad betyder det, at kommunalpolitikerne har vedtaget en demenspolitik?  
- Hvilken strategi er lagt for demensindsatsen i Roskilde kommune, og hvilke kommunale 

tilbud findes til borgere og pårørende? 
- Hvilke opgaver løfter demenskoordinatoren, og hvordan er hun bindeled mellem den 

demensramtes familie og de øvrige kommunale medarbejdere? 
- Hvordan kan samarbejdet mellem ældreråd og demenskoordinatorer udbygges, f.eks. 

omkring udformning af en demenspolitik? 
           Jette Kallehauge, demenskoordinator Hjemmeplejen, Roskilde kommune 
 

C. Trivselsfaktorer i plejeboligen – hvad sikrer et godt plejemiljø? 
- Hvilke principper skal bruges til at indrette et demensvenligt miljø i plejeboligen? 
- Er der behov for plejehjem udelukkende for borgere der lider af demens? 
- Hvilken betydning har udearealer som f.eks. en  have? 
- Hvordan skal man indrette midlertidige boliger til borgere med demens? 
- Hvordan kan ældreråd og centerledere samarbejde om udvikling af demensvenlige 

plejeboligmiljøer? 
           Pia Østergaard, centerleder, Demenscenter Liselund, Viborg Kommune 
 

D.  Dementes rettigheder - ret og pligt i omsorg for borgere med demenssygdomme 
- Hvad siger loven og hvad betyder ”omsorgspligt”? 
- Er der et dilemma mellem retssikkerhed og forsvarlig pleje? 
- Kan man flytte en dement borger mod dennes vilje? 
- Hvornår må personalet benytte magtanvendelse? 
- Hvilke teknologiske hjælpemidler er tilladt ifølge loven? 
Søren Sørensen, fuldmægtig, cand. jur. Magistratsafdelingen for Sundhed og 
Omsorg, Aarhus Kommune 

 
E.  Betydningen af tidlig støtte og rådgivning - et tilbud til nyligt diagnosticerede 

- Hvilken betydning har et anonymt tilbud til borgere med demens i et tidligt stadie og til 
deres pårørende? 

- Hvilken rådgivning, samvær og støtte ydes gennem Demenscafeen? 
- Hvilke andre kommuner har tilsvarende tilbud? 
- Hvordan kan ældreråd i andre kommuner argumentere for at skabe tilsvarende tilbud? 
Jana Due Nielsen, ergoterapeut og Hanna Frühstück, social- og sundhedshjælper, 
Demens Caféen Aarhus Kommune 
 

F.  En koordineret indsats mellem regionen og kommunen er alfa og omega for borgeren 
med demens.  
Sundhedsstyrelsen foreslår i en rapport en samordnet indsats og KL har i et ”Notat om de 
kommende års udfordringer på demensområdet” vejledt kommunerne i indsatsen for familier 
med demens. Kommunalreformen har sat de gode intentioner på prøve. Oplægsholderen ridser 
fremtidens udfordringer op – og går i dialog med tilhørerne. 
Lena Baungård, Demenskonsulent, Aktivitet & Pleje, Herning Kommune 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Tid        Konferencen afholdes tirsdag d. 16. november. Indregistrering fra kl. 9.45.  

Programmet begynder kl.10.30 og slutter kl. 16.05. 
       
Pris  Konferenceafgift for ældrerådsmedlemmer kr. 650. Andre kr. 950.  
 Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, 
 eftermiddagskaffe med brød, bustransport mellem Vingstedcentret og Vejle station 
 samt deltagermappe. 
  
Tilmelding Vedlagte tilmeldingsblanket sendes med brevpost til: DANSKE ÆLDRERÅD 
 Jernbane Allé 54, 3.th., 2720 Vanløse eller pr. mail til kk@danske-aeldreraad.dk  
 

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 3. november 2010. 
 

Deltagerne registreres efter ”først-til-mølle” princippet.  
Hvis der skal tages særlige hensyn (kørestolebrugere, diabetiker m.m.), bedes 
dette anført på tilmeldingsblanketten. 

 Tilmeldingsblanketten findes også på hjemmesiden www.danske-aeldreraad.dk 
 
Bekræftelse Efter tilmeldingsfristens udløb modtager den kontaktperson, der er oplyst på 

tilmeldingsblanketten, en bekræftelse. Kontaktpersonen giver besked til deltagerne.  
Hvis der er oplyst EAN-nummer, sendes faktura elektronisk. 
 

Betaling  Faktura med indbetalingskort sendes til fakturaadressen. Hvis der er oplyst EAN nr.,
 fremsendes faktura elektronisk. Der skal ske elektronisk fakturering af de fakturaer, 
 der betales af kommunen. Derfor er det vigtigt, at der oplyses EAN-nummer, hvis 
 kommunen skal betale. 
 
Afmelding Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding er vederlagsfri indtil 3. november. Ved 
  afmelding mellem 3. november og 12. november refunderes 75 % af deltagerprisen.  

Efter 12. november refunderes deltagerprisen ikke.  
Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en anden deltager. 

 
Adresse  Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf.: 7586 5533    
 
Målgruppe Ældrerådsmedlemmer, ældrerådenes samarbejdspartnere, medlemmer af frivillige 
  organisationer, embedsmænd og kommunalpolitikere. 
 
Bus Der er gratis bustransport fra Vejle station til Vingstedcentret ved tog ankomst kl. 9.27 

fra København og 9.48 fra Frederikshavn. 
Der er ligeledes gratis bustransport til Vejle station kl. 16.10 fra Vingstedcentret. 
Buskørsel fra Vingstedcentret til Vejle station tager ca. 35 min.  
Tog mod København afgår 16.48 og 17.13. 
Tog mod Frederikshavn afgår 16.56 og 17.27.  

 
 
For yderligere information kontakt  
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard på tlf. 3877 0162 / mail: ml@danske-aeldreraad.dk 
Kursussekretær Karin Kirchherr på tlf. 3877 0160 / mail: kk@danske-aeldreraad.dk 

mailto:kk@danske-aeldreraad.dk
http://www.danske-aeldreraad.dk/

