
 ÆLDRECENTER LUNDGÅRDEN

DEMENSBY



Side 2

Indholdsfortegnelse

Indledning ............................................................................................. 6

Baggrund ...................................................................................................................................................................................................6
Tidsplan ......................................................................................................................................................................................................7
Pilotprojektets grundvilkår ..............................................................................................................................................................8
Politikker, visioner og strategier på sundheds- og ældreområdet .........................................................................8
Udvikling på sundheds- og ældreområdet ..........................................................................................................................8
Nationale retningslinjer ....................................................................................................................................................................8
Anlægsudgifter til etablering af pilotprojektet ..................................................................................................................8

Formål.................................................................................................... 9

Plejeboliger ......................................................................................... 11

Ressourceophold  .............................................................................................................................................................................13

Aktiviteter ........................................................................................... 15

Særligt dagtilbud for mennesker med demens (SAD-tilbud) ...............................................................................15

Frivillighed .......................................................................................... 17

Pårørende ............................................................................................ 19

Arbejdstilgang .................................................................................... 20

Tilrettelæggelse af arbejdet  .......................................................................................................................................................20
Tværfaglige konferencer og ugeplaner ...............................................................................................................................20
Borgerens handlingsplan .............................................................................................................................................................21
Livshistorie .............................................................................................................................................................................................21
Teams ........................................................................................................................................................................................................21



Side 3

Lundgården     Demensby

Fysiske rammer ................................................................................... 22

Fleksibilitet .............................................................................................................................................................................................22
Afgrænsning og afskærmning ..................................................................................................................................................22
Butiksstrøg .............................................................................................................................................................................................22
Reception ...............................................................................................................................................................................................23
Køkken ......................................................................................................................................................................................................23
Købmand ................................................................................................................................................................................................23
Genbrugsbutik ....................................................................................................................................................................................23
Bibliotek  ..................................................................................................................................................................................................23
Bar - Rottehullet ..................................................................................................................................................................................23
Musikrum ................................................................................................................................................................................................23
Sansestimulering ...............................................................................................................................................................................24
Wellness ...................................................................................................................................................................................................24
Værksted .................................................................................................................................................................................................24
Havestue .................................................................................................................................................................................................24
Træningsfaciliteter ............................................................................................................................................................................24
Undervisning og livshistorieværksted ..................................................................................................................................24
Restaurant og måltider ..................................................................................................................................................................24
Aktivitetscentrets lokaler ...............................................................................................................................................................25
Udendørsarealer .................................................................................................................................................................................25

IT og velfærdsteknologi ..................................................................... 26

Min livshistorie ....................................................................................................................................................................................26
Triagering ...............................................................................................................................................................................................27

Medarbejdere ..................................................................................... 28

Medarbejdersammensætning ..................................................................................................................................................28
Personlige kompetencer ...............................................................................................................................................................29
Uddannelse og kompetenceudvikling ................................................................................................................................29
Demenskonsulenter og andre faglige funktioner ........................................................................................................30



Side 4

Samarbejde ......................................................................................... 31

På tværs af områder .........................................................................................................................................................................31
Eksternt ....................................................................................................................................................................................................31
Med lokalsamfundet .......................................................................................................................................................................31

Pilotprojektets organisering  ............................................................ 33

Ledelsesopgaven ...............................................................................................................................................................................33
Projektstyring .......................................................................................................................................................................................33

Implementering og evaluering ......................................................... 34

Implementeringsplan .....................................................................................................................................................................34
Evaluering og opfølgning ............................................................................................................................................................34

Pilotprojektets økonomi .................................................................... 37

Anlægsudgifter til etablering af pilotprojektet ...............................................................................................................37
Driftsøkonomi ......................................................................................................................................................................................37
Plejeboliger ...........................................................................................................................................................................................37
Aktivitetsområdet ..............................................................................................................................................................................39
Økonomi ved nye faggrupper ...................................................................................................................................................39

Bilag 1 - Sammendrag af fokusgruppeinterview ............................. 40

Bilag 2 - Overordnet procesplan ....................................................... 45

Bilag 3 - Kommunikationsplan .......................................................... 46

Bilag 4 - Præsentation af projekt 
udviklingsplan for ældrecentrene .................................................... 51

Bilag 5 - Visitationskriterier ............................................................... 52

Bilag 6 - Ressourcepladser ................................................................. 53



Side 5

Lundgården     Demensby

Bilag 7 - Info om pårørendegrupper ................................................. 54

Bilag 8 - Tegning over Lundgården inkl. 
anvendelse af centrale lokaler .......................................................... 55



Side 6

Indledning
Baggrund
I forbindelse med budgetaftalen for 2016-2019 blev det besluttet, at der som en del af Sund-
heds-, Ældre- og Handicapudvalgets (SÆH-udvalget) anlægsstrategi frem mod 2025 skal arbej-
des på at etablere en demensby i Hjørring Kommune.

Demensbyen skal udgøre Hjørring Kommunes koncept for bolig, pleje, omsorg og aktivitet for 
mennesker med demens, og den skal skabe rammen om ’liv - glæde – meningsfuldhed’ i hver-
dagslivet for disse borgere.  

Som et led i beslutningen skal der gennemføres et pilotprojekt, der kan give erfaringer, som kan 
danne grundlag for udviklingen af Hjørring Kommunes koncept for demens. 

SÆH-udvalget besøgte i 2014 den hollandske demenslandsby de Hogeweyk og blev her in-
spireret til at arbejde for en demenslandsby i Hjørring Kommune. Hogeweyk er en landsby for 
mennesker med demens, med butikker og restauranter, og hvor beboerne er fordelt i huse, der 
er indrettet efter, om beboerne er fx land- eller byboere. Samtidig er der nogle andre rammer i 
Holland end i Danmark – bl.a. andre juridiske vilkår, samt en anden praksis for brug af frivillige.  

I april 2016 blev der afholdt en temadag for SÆH-udvalget, Ældrerådet og kommunale fagperso-
ner. Denne temadag havde bl.a. til formål at præsentere den centrale viden på demensområdet 
samt lægge op til, hvor pilotprojektet skulle placeres. På denne baggrund besluttede SÆH-udval-
get at placere pilotprojektet på ældrecenteret Lundgården i Vrå. 

Denne samme gruppe var på en studietur i oktober 2016 for at samle inspiration i en dansk 
kontekst. Studieturen gik til aktivitetscentret Kallerupvej i Odense, som udover at danne rammen 
om en lang række aktiviteter også er et rådgivningscenter for mennesker med demens og deres 
pårørende. 

Målgruppen er primært mennesker i de første faser af deres demenssygdom, der fortsat bor i 
eget hjem. Derudover blev demenscentret Pilehuset i Brønshøj besøgt. Her rummer man flere 
typer af demenssygdomme og primært i de sidste plejekrævende faser. Her arbejdes der tvær-
fagligt og struktureret med udgangspunkt i behovet hos det enkelte menneske med demens. 
Derudover er der i kælderen indrettet et butiksstrøg med bl.a. tøjbutik, café, bar og kiosk, der 
anvendes som en integreret del af hverdagen i Pilehuset. 

Der er ligeledes blevet gennemført en række fokusgruppeinterviews med afdelingsledere og 
medarbejdere fra Lundgården og aktivitetscentrene for bl.a. at afdække de nuværende 
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kompetencer samt samle input til pilotprojektet. I bilag 1 præsenteres et sammendrag af resulta-
terne af disse interviews. 

Den viden og inspiration, der er beskrevet ovenfor, indgår som inspiration og baggrundsinfor-
mation for dette forslag til pilotfasen. Forslaget er blevet til i to arbejdsgrupper nedsat af den 
administrative projektstyregruppe. Disse har arbejdet med henholdsvis aktivitets- og plejebolig-
delen i pilotprojektet, og deres arbejde er blevet drøftet og kvalificeret i projektstyregruppen. 

Forslaget er baseret på, hvad der i pilotprojektet kan gøres med de nuværende rammer holdt op 
imod, hvad der vil være den fagligt mest hensigtsmæssige løsning. Derudover vil der for nogle 
emners vedkommende være en beskrivelse af, hvad perspektiverne kan være på længere sigt 
og/eller med ideelle forudsætninger og rammer. 

SÆH-udvalget forelægges dette forslag til pilotprojekt i forbindelse med et temamøde den 28. 
marts 2017. Pilotprojektet vil derudover følge nedenstående overordnede tidsplan.
SÆH-udvalget godkendte processen for projektet på udvalgets møde den 15. december 2015.

Tidsplan

Dato Emne Indhold

24. marts 2017
OmrådeMED forelægges forslag 
til pilotprojekt til orientering

28. marts 2017
Temamøde for styregruppen, følgegrup-
pen og den adm. projektstyregruppe

Præsentation af oplæg til pilot-
projektet samt tids- og procesplan

April 2017 Implementeringsfase påbegyndes

På baggrund af det godkendte 
pilotprojekt udarbejdes en 
konkret implementeringsplan, 
som løbende iværksættes

24. september 2017 Pilotprojektet indvies
For de indsatser, hvor det er 
muligt, er implementeringen 
afsluttet

3. kvartal 2018 Midtvejsevaluering
På baggrund af opsatte 
målepunkter

3. kvartal 2019
Projektperioden afsluttes, og der 
udarbejdes en slutevaluering

På baggrund af opsatte 
målepunkter

Udover denne tidsplan, arbejdes der efter en tids- og procesplan for pilotprojektet, der er ved-
lagt som bilag 2. Til brug i implementeringsperioden er ligeledes udarbejdet en kommunikati-
onsplan (bilag 3), der skal sikre, at borgere, brugere, pårørende, eksterne samarbejdspartnere og 
relevante ansatte i Hjørring Kommune modtager viden om pilotprojektet, samt at der kommuni-
keres korrekt, koordineret og positivt om det.
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Pilotprojektets grundvilkår
Pilotprojektet tager i kraft af placeringen på et etableret ældrecenter udgangspunkt i eksiste-
rende rammer og dermed i Lundgårdens nuværende beboere, medarbejdere og overordnede 
fysiske rammer. 

Derudover er der politiske, strategiske og økonomiske grundvilkår for pilotprojektet, som præ-
senteres her.  

Politikker, visioner og strategier på sundheds- og ældreområdet
Demensbyens pilotprojekt tager udgangspunkt i SÆH-områdets overordnede vision om Hjælp 
til Selvhjælp, ’Den gode hverdag’- konceptet for Ældrecentrene: ’Et godt sted at bo, et godt sted 
at gæste og et godt sted at arbejde’, SÆH-udvalgets vedtagne Værdighedspolitik, samt SÆ-områ-
dets strategiske delmål om fleksibilitet og samskabelse.

Udvikling på sundheds- og ældreområdet
Pilotprojektet etableres og gennemføres med en løbende kobling til den øvrige udvikling, der 
sker på relevante områder i kommunen. Herunder udviklingsplanen for kommunens ældrecen-
tre, som vil gå ind i arbejdet med dette pilotprojekt og omvendt. Arbejdet med udviklingsplanen 
præsenteres i bilag 4.

Projektstyregruppen er ligeledes opmærksom på perspektiverne i den kommende plejebolig-
plan, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017-20, og som skal udvikles i løbet af 2017.

Nationale retningslinjer
Projektstyregruppen vil holde øje med udmøntningen af den nationale handlingsplan for de-
mens, og på de retningslinjer og puljer, der kommer som følge heraf. Derfor vil nogle emner i 
dette forslag være med forbehold for ændringer i forbindelse med implementeringen af hand-
lingsplanen. Pilotprojektet understøtter i høj grad de målsætninger og indsatser, der findes i 
handlingsplanen.

Anlægsudgifter til etablering af pilotprojektet
Der er afsat 1 mio. kr. til anlæg i forbindelse med pilotprojektet i 2017. Derudover har Hjørring 
Kommune fået bevilget 475.000 kr. til etablering af pilotprojektet fra Sundheds- og Ældreministe-
riets pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.

Disse midler bruges til at ændre og renovere Lundgården som beskrevet i det senere afsnit om 
pilotprojektets fysiske rammer.



Side 9

Lundgården     Demensby

Formål

Hjørring Kommune ønsker med etableringen af Lundgården – Demensby at skabe et 
demensvenligt miljø, som giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed 

for et godt hverdagsliv og deltagelse i samfundslivet. Fokus vil være på mennesket 
fremfor demenssygdommen, og visionen for pilotprojektet er at skabe 

’liv, glæde og meningsfuldhed’

Formålet med pilotprojektet er at afprøve et nyt bolig-, aktivitets-, pleje- og omsorgskoncept for 
mennesker med demens for at opnå visionen om ’liv, glæde og meningsfuldhed’. Dette skal tage 
afsæt i en ændret tænkning og tilgang for at imødekomme de særlige behov hos mennesker 
med demens. 

Lundgården – Demensby skal således give mennesker med demens mulighed for at opleve 
højst mulig grad af frihed og tryghed. I demensbyen lægges vægt på at give mennesker med 
demens størst mulig livskvalitet, udfoldelse, selvstændighed og værdighed. 

I Lundgården – Demensby kan mennesker med demens 
bo og færdes på en værdig måde og blive mødt med 
respekt for deres personlighed, deres fortid og de 
evner, de stadig besidder. De kan være en del af et 
stimulerende hverdagsfællesskab i trygge og 
overskuelige rammer, som styrker den enkelte, 
giver liv og høj grad af trivsel.

I Lundgården – Demensby tager vi udgangs-
punkt i Tom Kitwoods personcentrerede omsorg-
steori  i samarbejdet og relationen med borgerne 
med demens. Med vores menneskesyn og tilgange 
indtager vi et helhedsorienteret perspektiv og gør 
brug af forståelser og metoder, som bidrager til 
’liv, glæde og meningsfuldhed’.

Indretning, omgivelser, medarbejdere, frivillige og gæster bidrager til at livet i Lundgården – 
Demensby leves på borgernes præmisser.

1 Tom Kitwood: En revurdering af demens – personen kommer i første række. 1999 Dafolo Forlag

Billede: Tom Kitwoods bud på mennesker 
med demens’ grundlæggende behov
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Således er de overordnede mål for pilotprojektet

 » At borgeren med demens oplever en øget tryghed og ro.
 » At borgeren med demens oplever meningsfuld beskæftigelse, der er tilpasset  

den enkelte.
 » At pleje og aktiviteter tager udgangspunkt i den enkeltes livshistorie.
 » At de pårørende i højere grad inddrages og oplever en større tilfredshed.
 » At der i højere grad anvendes frivillig arbejdskraft.
 » At indsatser og tilgange er fleksible og dynamiske, så de kan tilpasses skiftende behov. 
 » At alle medarbejdere får den nødvendige viden om demens og behersker Kitwoods  

personcentrerede omsorg.
 » At der med baggrund i den styrkede viden sker en kulturændring i tilgangen til  

mennesker med demens.
 » At medarbejderne oplever en større arbejdsglæde.

I et senere afsnit om evaluering omsættes disse mål til konkrete målepunkter.
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Plejeboliger
Når pilotprojektet starter op, vil det være med de borgere, der i dag bor på de afdelinger af Lund-
gården, som man politisk ønsker at inddrage i pilotprojektet. Projektstyregruppen vurderer, at 
der er tre mulige modeller for plejeboligdelen, der lægges op til politisk beslutning:

Projektstyregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med model 2 eller 3 for at opnå et vist 
volumen og dermed kunne danne relevante erfaringer. Disse to modeller vil ligeledes kunne 
fremme det glidende samarbejde mellem aktivitets- og boligdel, da man vil kunne færdes frit 
mellem de to dele af bygningen. Resten af forslaget er således udarbejdet med udgangspunkt, i 
at pilotprojektet vil indeholde 30 boliger. 

Ved model 1 vil målgruppen for plejeboliger i pilotprojektet fortsat være borgere, der kan visite-
res til en plejebolig i et demensafsnit. Se bilag 5 for visitationskriterier.

Model 2 indebærer, at der introduceres en ny målgruppe, der kan visiteres til de 18 boliger, der 
pt. er somatiske. Dette vil være mennesker med demens, som endnu ikke opfylder kriterierne for 
en demensplads, men som har en let til moderat mental svækkelse, mangler initiativ til at indgå i 
sociale relationer samt har behov for overskuelige rammer. Der vil dermed være separate visitati-
onskriterier for disse 18 boliger på Lundgården. De foreslåede visitationskriterier fremgår af bilag 
5. Denne model håndteres inden for den nuværende normering og økonomi. 

De 18 pladser på Rosenlund, der i dag er somatiske, håndteres i model 3 ved at de konverteres til 
demenspladser. Dermed vil alle plejeboliger i pilotprojektet have samme normering og visitati-
onskriterier. Dette vil betyde, at Lundgården opnormeres med 1,8 stilling, hvilket som udgangs-
punkt fører til en ekstra årlig udgift på godt 730.000 kr. 

1 2 3

Model 1
12 boliger – Lillelund, 

nuværende demensafsnit

Model 2
30 boliger – Lillelunds 12 
boliger + Rosenlunds 18 

boliger, nuværende 
somatiske pladser - som 
der i pilotfasen kan ind-

føres nye visitations
kriterier til

Model 3
30 boliger – Lillelunds 12 
boliger + Rosenlunds 18 

boliger, nuværende 
somatiske pladser - som 

kan konverteres til 
demenspladser
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Dette kan delvist finansieres ved at ændre anvendelsen af de nuværende aflastningspladser, som 
det foreslås i det efterfølgende afsnit. 

Alternativt kan konverteringen finansieres ved, at 18 demenspladser på andre ældrecentre kon-
verteres til somatiske pladser. Projektstyregruppen vil dog ikke anbefale dette, i og med der er 
tale om en pilotfase. Økonomien præsenteres samlet i et senere afsnit. 

For både model 2 og 3 gælder det, at der ved pilotfasens start vil være beboere på Rosenlund, 
som ikke lider af demens. Såfremt de selv ønsker at flytte, kan afdelingslederen gå i dialog med 
dem om fx at flytte på Bøgelund. Mennesker, der ikke lider af demens eller andre kognitive ud-
fordringer, vil dog også blive mødt med den personcentrerede omsorg og vil kunne drage nytte 
af det. 

Den tredje afdeling på Lundgården, Bøgelund, vil i alle tre modeller fortætte som hidtil. Dog vil 
relevante erfaringer fra projektet kunne overføres til borgere på Bøgelund. Der vil samtidig være 
en fleksibel tilgang, således at beboere på Bøgelund kan deltage i fællesarrangementer i de-
mensbyen, såfremt de ønsker det.

Perspektiv
På sigt kan det overvejes at samle alle indsatser rettet mod mennesker med demens - 
herunder nyligt diagnosticerede, som er i starten af deres sygdomsforløb. Dette kunne bl.a. 
indbefatte et rådgivningscenter med foredrag og undervisning for både mennesker med 
demens og deres pårørende med inspiration fra Kallerupvej. Det vil kunne være tovholder-
funktion og mødested, men aktiviteter vil kunne ske andre steder for at skabe tilknytning 
til det omgivende samfund.
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Ressourceophold 
I dag er der mulighed for at borgere, der bor i eget hjem, kan komme i rullende aflastning med 
henblik på at afløse ægtefællen. Der er reserveret 3 pladser hertil på ældrecenter Havbakken, 
men efterspørgslen hertil er ikke så stor. Det skyldes formentlig, at de anvendte lejligheder ikke 
er tidssvarende. 

Derudover vurderes de uegnede for mennesker med demens, da de ligger et sted, hvor der er 
meget gennemgang og uro. Se bilag 6 for yderligere om den nuværende anvendelse.

Efter dialog med Havbakken foreslår projektstyregruppen derfor, at 1 til 3 af aflastningspladserne 
flyttes til Lundgården som midlertidige pladser for mennesker med demens. Derudover foreslås 
det at kalde tilbuddet ’ressourceophold’, da mange borgere og pårørende ikke bryder sig om 
ordet ’aflastning’. 

Pladserne flyttes så i takt med, at de 3 lejligheder, der vurderes egnede, bliver ledige. Hvor man-
ge pladser, der i alt er behov for at inddrage, vil blive vurderet ud fra efterspørgslen. Hvorvidt 
eventuelt resterende aflastningspladser bør bevares på Havbakken afhænger af en konkret vur-
dering af de nuværende brugere.  

Anvendelsen af ressourceophold skal være fleksibel og aftales efter behov. Det kan fx være i til-
fælde, hvor en borger er ramt af delir (forbigående desorientering og svækket bevidsthed), eller 
når hjemmeplejen eller aktivitetsmedarbejderne opdager, at et hjem, hvor der bor et menneske 
med demens, ikke fungerer. 

Visitationen til ressourceophold vil være som ved rullende aflastning i dag i tæt samarbejde med 
demenskonsulenterne. Ved akut behov vil det fortsat være hjemmesygeplejen, der visiterer.

Når man er på midlertidigt ophold, vil man have mulighed for at indgå i demensbyens tilbud på 
lige vilkår med de ’faste’ beboere.

Hver midlertidig plads, der oprettes i pilotprojektet, vil reducere kommunens samlede antal de-
menspladser, da de 3 egnede lejligheder ligger i det nuværende demensafsnit. Dog vil model 2 
og 3 for pilotfasen tilsvarende udvide antallet af boliger målrettet mennesker med demens med 
18. I bilag 6 udfoldes økonomien i ovenstående forslag.
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Perspektiv
Som et supplement til ressourceophold i demensbyen kan man overveje at etablere 
ressourcefamilier. Disse kan blive tilknyttet et menneske med demens, der bor i eget 
hjem med fx ægtefælle. Familien kan – mod et plejetillæg - tage borgeren ind til 
overnatning fx en weekend en gang om måneden. Familierne vil blive forberedt på 
opgaven af demenskonsulenter og øvrige medarbejdere i demensbyen.
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Aktiviteter

’Alle har brug for meningsfuld aktivitet i hverdagen, men mennesker med demens er i 
stor risiko for at miste dette. Det er individuelt, hvilke typer aktiviteter, der er meningsfulde 
og hvilket omfang, de bør have. Fravær af aktivitet betyder mangel på stimulering. 
Resultatet er ofte dårligere trivsel og større fald i funktionsniveau, end de kognitive skader 
i sig selv kan forklare.’ (Videnscenter for demens)

Med udgangspunkt i dette og den personcentrerede omsorg er det centralt, at aktiviteterne så 
vidt muligt tilpasses det enkelte menneske ud fra dennes livshistorie og en faglig vurdering af 
borgerens nuværende kompetencer og funktionsniveau. Det kan bl.a. ske ved, at aktiviteterne vil 
kunne foregå i aktivitetscentrets lokaler eller i opholdsrum og lejligheder på ældrecentret – alt 
efter hvor meget ro borgeren har behov for på det pågældende tidspunkt. Derudover vil man se 
på sammensætningen af borgere til de enkelte aktiviteter for at skabe en gruppe, der fungerer 
godt sammen. 

I demensbyen vil der samtidig blive taget udgangspunkt i en bred forståelse af aktivitetsbegre-
bet. Aktivitet ses derfor som alt lige fra almindelig daglig livsførelse - stå op, blive vasket, børste 
tænder, spise, gå tur, sove til middag - til at lave gymnastik, synge, blive underholdt osv. Aktivite-
terne tilpasses derfor det levede liv med alle dets aspekter som tid på dagen, ugen, årstiderne og 
traditioner. 

Dette kræver, at der sker en integration mellem ældrecentret og aktivitetscentret, hvor man 
samarbejder og koordinerer på tværs for i fællesskab at skabe liv, glæde og meningsfuldhed for 
mennesker med demens.

Særligt dagtilbud for mennesker med demens (SAD-tilbud)
Som en del af demensbyens aktivitetstilbud foreslår projektstyregruppen, at der etableres et 
Særligt dagtilbud for mennesker med demens (SAD-tilbud) efter Servicelovens § 104 på Lund-
gården. 

På Lundgården er der i dag et ordinært aktivitetstilbud efter Servicelovens § 79, men et tilbud 
målrettet mennesker med demens vurderes at kunne skabe synergi til plejedelen og bidrage til 
at få opbygget mest mulig erfaring med demens. 
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SAD-tilbuddet vil kunne etableres successivt ved bl.a. at flytte det nuværende SAD-tilbud fra Bål-
højcenteret til Lundgården. Derudover åbnes der op for brugere af SAD-tilbuddet på Vesterlund, 
der bor tættere på Lundgården samt for beboerne i demensbyens boligdel.

Ud fra en faglig vurdering anbefaler projektstyregruppen, at der parallelt sker en udfasning af det 
nuværende aktivitetstilbud, hvor man stopper optaget af nye brugere. Der vurderes at være ca. 
30 nuværende brugere, som ikke vil kunne visiteres til et kommende SAD-tilbud. Forvaltningen 
anbefaler, at der udarbejdes en plan for, hvordan aktivitetstilbuddet på Lundgården kan udfases 
mest hensigtsmæssigt, herunder hvilke muligheder der er for at placere brugerne i andre aktivi-
tetstilbud. 

Med udgangspunkt i ovenstående forslag skal der således træffes politisk beslutning om, hvor-
vidt man ønsker at:

 » Udfase det nuværende, ordinære aktivitetstilbud på Lundgården ved at stoppe for optag af 
nye brugere og tilbyde brugerne at komme i et andet aktivitetstilbud. 

 » Flytte SAD-tilbuddet på Bålhøjcenteret til Lundgården.

I pilotfasen vil aktivitetscentret forsøgsvis være åbent enkelte aftener og weekender ved at for-
dele de nuværende ressourcer og timer på en anden måde. Yderligere håndtering af geografi, 
kørsel, åbningstider m.m. vil blive afklaret i implementeringsfasen.
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 » Motionsven
 » Havearbejde
 » Svømmehal
 » Spiseven
 » Banko 

2 Link til drejebogen https://hjoerring.dk/media/5941/drejebog_final.pdf 

Frivillighed
Frivillige inddrages i videst muligt omfang i pilotprojektet til aktiviteter, der kan bidrage til at 
skabe ’liv, glæde og meningsfuldhed’. De vil primært deltage i aktiviteter sammen med medar-
bejdere og evt. i begrænset omfang aktiviteter alene med beboere i demensbyen. 

Frivillige, herunder pårørende, kan således inddrages til at hjælpe med mere praktiske opgaver, 
så medarbejderne kan fokusere på det faglige pleje- og omsorgsarbejde. For eksempel i tilfæl-
de hvor det ikke er muligt for en pårørende at hjælpe og støtte ved indlæggelse eller ambulant 
kontrol på sygehuset, må borgeren med demens ledsages af kendte medarbejdere. 
Det er således ikke en opgave, som kan varetages af frivillige. Udover pårørende kan beboere på 
Bøgelund også opfordres til at bidrage ved fx at ekspedere i en ’butik’.

De frivillige skal have viden om demens, og det skal vurderes, om de magter de frivillige opgaver 
omkring mennesker med demens. Som frivillig kan man kan byde ind med det, man har tid og 
overskud til, men det er vigtigt, at arbejdet med de frivillige systematiseres og koordineres. Det 
arbejde, som frivillige kan byde ind på, beskrives for at gøre det tilgængeligt, ligesom man vil gå i 
dialog med de frivillige om forslag til aktiviteter.

Eksempler på opgaver, som frivillige kan arrangere eller hjælpe til med

 » ’Dagskole’ – foredrag, fortællinger etc.
 » Gåture
 » Musik
 » Udflugter
 » Fysisk aktivitet

Der skal ske en bevidst rekruttering af frivillige

 » Frivillige som magter samspil med mennesker med demens 
 » Bruge medierne som rekrutteringsplatform 
 » Bruge demensdagen 24. september som ’hvervedag’ 
 » Invitere de frivillige til dialogmøder – bl.a. for at høre hvad de har lyst til at deltage i
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Frivillige skal ’plejes’

 » Vi kan ikke basere os på ’faste’ frivillige
 » Frivillige er et supplement til medarbejdere
 » Frivillige skal plejes: samspil, anerkendelse, nogen at læsse af på, konfliktstøtte
 » Frivillige skal koordineres

De frivillige skal deltage i undervisning og bl.a. have kendskab til

 » Demens, tegn, handlemåde osv.
 » Hvordan tackler jeg mennesker med demens
 » Hvordan hjælper jeg mennesket med at bevare sin værdighed og integritet
 » Kommunikation
 » Tavshedspligt

Arbejdet med frivillige vil derudover være baseret på drejebogen fra projekt ’Den Røde Tråd’ 2, 
bl.a. i forhold til undervisningen af de frivillige. ’Den Røde Tråd’ var netop et udviklingsprojekt, 
som havde til formål at igangsætte en række forebyggende – og sundhedsfremmende tilbud 
til borgere med demens og deres pårørende i samarbejde med frivillige.
 
Den kommunale frivilligpolitik er ligeledes et grundvilkår for arbejdet med frivillige i 
pilotprojektet.
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Pårørende
Pårørende til mennesker med demens skal i pilotprojektet inddrages aktivt og have støtte i livet 
som pårørende. Dette kan både sikre deres støtte til deres pårørende med demens, samt at de 
ikke selv på sigt bliver syge af belastningen. 

I pilotprojektet sikres dette bl.a. igennem de pårørendegrupper, som demenskonsulenterne 
opstarter i januar 2017, som dækker hele kommunen, og hvor man kan dele bekymringer med 
andre i samme situation. 

Der findes grupper målrettet både pårørende til mennesker med demens, der kun kommer i et 
SAD-tilbud, eller som bor på et ældrecenter. Se eksempel på kommunikation om pårørende-
grupper i bilag 7.

Derudover er forslaget om ressourceophold i pilotprojektet også i høj grad målrettet de pårøren-
de, da det vil være et fleksibelt tilbud, som kan give de pårørende et tiltrængt pusterum. Tilbud-
det vil give tryghed og ro til både de pårørende og mennesket med demens, og nogle vil allere-
de kende rammerne igennem brug af aktivitetstilbuddet på Lundgården. 
 
De pårørende vil ligeledes blive inddraget aktivt som samarbejdspartnere i planlægningen af 
plejen og aktiviteterne for deres pårørende med demens. For eksempel ved at komme med in-
put til borgerens handlingsplan og livshistorie eller ved at bidrage med frivillig arbejdskraft. 

For at sikre et godt samarbejde med de pårørende skal kommunikation også være en del af 
medarbejdernes kompetencer. Derudover skal medarbejderne være med til at skabe rum for, at 
borgerne kan lave noget sammen med deres pårørende – fx være sammen til fester eller fælles 
om en aktivitet.
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Arbejdstilgang
Tilgangen til arbejdet i pilotprojektet har til formål at understøtte den personcentrerede omsorg. 
Derfor vil nøgleordene i arbejdet være tværfaglighed, struktur og fleksibilitet. 

Tværfaglighed og anvendelse af hinandens kompetencer i opgaveløsningen vil være en cen-
tral del af det daglige arbejde i pilotprojektet. Alle medarbejdere er ligeværdige, og arbejdet sker 
med udgangspunkt i borgernes behov og den enkeltes faglighed.

For at kunne anvende (tvær)fagligheden og den opbyggede viden optimalt skal det daglige 
arbejde i højere grad systematiseres og struktureres ved hjælp af handlingsplaner og tværfag-
lige konferencer – disse tiltag udfoldes nedenfor. Herved sikres, at der sker en løbende dialog om 
hver enkelt borger. 

Arbejdstiden skal i højere grad være fleksibel og tilpasses borgernes behov. Det vil sige, at 
medarbejderne arbejder i både aften- og dagvagt for på den måde at øge fleksibiliteten i plan-
lægningen samt give et bredere kendskab til borgerne og deres hverdag. Der er udarbejdet nye 
arbejdsplaner, der ønskes afprøvet i projektet, og som tager afsæt i hverdagen, hvor livet leves. 

Når det er nødvendigt at bruge afløsere, sikres det så vidt muligt, at det er medarbejdere, der har 
kendskab til arbejdet med mennesker med demens. Det kunne fx være aktivitetsmedarbejdere, 
der vil kende mange af beboerne i forvejen.

Forventningen er, at medarbejderne igennem dette vil opleve at lykkes i deres arbejde og opnå 
en øget faglig stolthed og arbejdsglæde.

Tilrettelæggelse af arbejdet 
De to arbejdsgrupper, der har arbejdet med dette forslag, peger på, at der er en række arbejds-
redskaber og måder at tilrettelægge arbejdet på, der kan understøtte, at pilotprojektet lykkes 
med at skabe en ny kultur og arbejdstilgang til gavn for kommunens borgere med demens. 

Tværfaglige konferencer og ugeplaner
Ét af redskaberne er etableringen af tværfaglige konferencer, som alle medarbejdergrupper del-
tager i. Konferencerne er inspireret af modellen for tværfaglige konferencer fra Fremtidens Hjem-
mehjælp og bruges bl.a. til at sikre en systematisk opfølgning på den enkelte borger. Der tages 
på konferencerne afsæt i borgerens handlingsplan – se nedenfor. 

På disse møder laves der samtidig ugeplaner for alle borgere, både for dem, der kun kommer i 
SAD-tilbuddet, og dem der bor i demensbyen. 
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Ugeplanerne udarbejdes med inspiration fra Pilehuset og vil således være strukturerede aktivi-
tets- og samværsplaner med konkrete aktiviteter som eksempelvis wellness eller træning, der 
kan give mening og glæde for den enkelte. Den konkrete organisering og anvendelse af tvær-
faglige konferencer udfoldes i implementeringsplanen.

Borgerens handlingsplan
Alle borgere i demensbyen, der visiteres til enten SAD-tilbud eller en plejebolig, vil blive tilbudt 
en opstartssamtale, der har til formål at afdække den enkeltes behov. Pårørende inviteres lige-
ledes til at deltage i samtalen. Denne samtale danner udgangspunkt for en handlingsplan, der 
beskriver, hvilke indsatser der skal igangsættes. 

Handlingsplanerne udarbejdes af medarbejderne i samspil med borgeren og eventuelle pårø-
rende, og der skabes en kendt ramme for medarbejderne at arbejde indenfor. Handlingsplaner-
ne drøftes og opdateres i forbindelse med de tværfaglige konferencer. 

Livshistorie
Et af målene med pilotprojektet er, at pleje og aktiviteter tager udgangspunkt i den enkeltes 
livshistorie. Derfor skal fortællingen om det enkelte menneskes liv dokumenteres og indarbejdes 
i det daglige arbejde i demensbyen. 

Blandt andet i udarbejdelsen af borgerens handlingsplan og i ugeplanen for den enkeltes aktivi-
teter. I et senere afsnit præsenteres et projekt, der integreres i pilotprojektet, og som skal afprøve, 
om digitale livshistorier er et redskab, der kan understøtte dette arbejde. 

Teams
Arbejdet organiseres i boligdelen i teams fordelt på fløje. Der bliver således 3 teams, hvori den 
ønskede tværfaglighed søges repræsenteret i hver dag- og aftenvagt. At man er en gruppe af 
medarbejdere, der har den samme viden om borgerne, gør både faglig sparring nemmere, og 
bidrager til at vigtig viden ikke mangler eller går tabt ved ferier og jobskifte. 

Det nuværende kontaktpersonssystem tilpasses i forhold til nye faggrupper.
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Fysiske rammer
Dette forslag til pilotprojekt omfatter bygningsmæssigt de tre fløje, der i dag indeholder afdelin-
gerne Lillelund og Rosenlund samt alle lokaler i forlængelse af aktivitetscentret. Det er således de 
to fløje og tilhørende fælleslokaler til Bøgelund, som ikke vil indgå i projektet ved valg af model 2 
eller 3 – se tidligere afsnit.

Se bilag 8 for en tegning over Lundgården hvor forslag til anvendelsen af centrale lokaler er angi-
vet. Den konkrete plan for ombygning udarbejdes og gennemføres i implementeringsfasen.

Fleksibilitet
De fysisk rammer skal generelt være fleksible, så man kan tilpasse rummene til de mennesker, 
der befinder sig i dem og til de aktiviteter, der skal foregå der. Nogle rum bør dog have et be-
stemt formål, så borgeren oplever en fast struktur, hvor man fx får ordnet negle i wellness-rum-
met og træner i træningsrummet. 

Afgrænsning og afskærmning
For at sikre et trygt og demensvenligt miljø, hvor man frit kan færdes, vil der være en fysisk af-
skærmning i forhold til det øvrige Lundgården og udenomsarealerne. Derudover undersøges 
hvilke muligheder, der er i forhold til at demenssikre Lundgårdens hovedindgang. Det nuværen-
de hegn omkring de skærmede pladser flyttes, således at det dækker alle lejligheder, der vil være 
en del af pilotprojektet.

Behovet for yderligere skærmning vurderes at kunne imødegås, ved at medarbejderne i kraft 
af den personcentrerede omsorgsteori får de rigtige værktøjer til at møde borgeren og dennes 
behov. Der skal dog være rum til dem, der i enkelte perioder ikke kan forholde sig til så mange 
stimuli. 

Butiksstrøg 
Demensbyens fysiske rammer spiller en stor rolle i forhold til at skabe ’liv, glæde og meningsfuld-
hed’ for mennesker med demens. Det skal blandt andet ske ved at skabe et bymiljø, hvor bor-
gerne sammen med medarbejdere, pårørende eller på egen hånd kan købe mindre ting, også 
selvom de ikke er i stand til at færdes i øvrige butikker. 

Der er en række sammenhængende lokaler, der i dag ikke anvendes eller som bruges til andre 
formål, som vil blive indrettet til butiksstrøg. Med inspiration fra Pilehuset males væggene med 
butiksfacader og gulvet på gangen, så det ligner asfalt for at skabe en fornemmelse af, at man 
går ned ad et strøg eller handelsgade. Der vil således være et væld af aktivitetsmuligheder gen-
nem benyttelse af disse rum som præsenteres i det efterfølgende. 
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Reception
I forlængelse af de nuværende administrationslokaler ved hovedindgangen etableres der åbne 
kontorpladser. Disse kan anvendes af administrative medarbejdere eller demenskonsulenter, 
som derved vil være lettilgængelige for borgere og medarbejdere. 

Derudover giver det mulighed for at have en form for ’borgerservice’, hvor man et par timer om 
ugen kan få rådgivning i forhold til fx overgang fra egen bolig til plejebolig eller pension. Beman-
dingen vil som udgangspunkt være nuværende, udvalgte medarbejdere.

Køkken
Køkkenet, der ligger i forlængelse af aktivitetscentret, foreslås renoveret, så det fremadrettet kan 
anvendes af Lundgårdens ernæringsassistent og til fx mødeforplejning. Derudover åbnes der op, 
så rummet også kan fungere som ’slagterbutik’, hvor borgerne i demensbyen kan hente pålæg 
og lignende til afdelingen, så længe det lever op til kravene om fødevaresikkerhed.

Købmand
Alle depotvarer, hvor det giver mening i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed, placeres i en åben 
’butik’, hvor medarbejdere og borgere i fællesskab henter varer, når de mangler på afdelingen. 
Det kan fx være artikler til personlig pleje eller tørvarer. Så vidt det er hensigtsmæssigt, skal med-
arbejderne følges med en borger, når de henter depotvarer for på den måde at inddrage borger-
ne i de daglige gøremål og integrere aktivitet i hverdagen.

Genbrugsbutik
Der indrettes en genbrugsbutik, hvor en eksisterende genbrugsforretning som fx Røde Kors kan 
inviteres til at byde ind med tøj, pyntegenstande o.l. samt evt. betjening. Derudover kan borger-
ne bytte tøj med hinanden. 

Bibliotek 
Ved hjælp af mobile reoler etableres et bibliotek i aktivitetscentrets mindre lokale. Biblioteket i 
Vrå har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage med både bøger og medarbejdere.

Bar - Rottehullet
Der indrettes en bar i traditionel bodegastil i forlængelse af butiksstrøget og værkstedet, hvor 
der vil være mulighed for at drikke en kop kaffe eller købe en øl. 

Musikrum
I musikrummet vil der være gode stole, musikanlæg og evt. et par musikinstrumenter, hvor 
borgeren vil have mulighed for at trække sig tilbage og slappe af med musikken. Kommunens 
musikterapeut vil ligeledes kunne bidrage til anvendelsen af musikrummet.  
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Sansestimulering
På basis af andre kommuners og ældrecentres erfaringer med ’snoezelrum’ foreslås det, at der i 
stedet for et dedikeret rum, anskaffes redskaber og lignende til sansestimulering, som er mobile, 
og som kan anvendes i fx opholdsrum eller i beboernes lejlighed. 

Dette sikrer, at alle borgere kan få gavn af det, og at det kan indgå som en naturlig del af hverda-
gen. Sansestimulering kan være anvendelse af massagebolde, sække- eller gyngestol, sandkasse 
til vand, sand o.l. Derudover kan man afprøve forskellige redskaber til sansestimulering – fx inden 
de indkøbes. 

Wellness
Der indrettes et wellness-rum, hvortil der etableres adgang fra hovedindgangen og butiksstrø-
get. Her vil borgerne kunne få vasket hår, lakeret negle, blive barberet osv., ligesom det kan bru-
ges til sansestimulering. Derudover vil det være muligt for udefrakommende frisører og fodbe-
handlere at benytte lokalet, når de har en aftale med en borger.

Værksted
I det, der fremover vil være værksted, bliver det muligt for beboere og brugere af SAD-tilbuddet 
at arbejde med håndværk samt evt. mindes tidligere arbejde. 

Havestue
I havestuen i forlængelse af den nuværende Lillelund fløj indrettes der spirerum, hvor borgerne 
vil kunne hjælpe med til at forberede udplantning til drivhus, omplantning af potteplanter o.l. 

Træningsfaciliteter
Det nuværende træningsudstyr flyttes fra gangarealet og ind i aktivitetscentrets mindre rum. 
Der vil også være plads til øvelser og fælles gymnastik. Placeringen i umiddelbar forlængelse af 
aktivitetscentrets fællesrum gør det nemmere for medarbejderne at støtte borgerne i træningen 
i hverdagen. 

Undervisning og livshistorieværksted
I et eksisterende mødelokale vil der være mulighed for at afholde undervisning eller demenscafé. 
Lokalet kan også bruges som værksted til udarbejdelse af livshistorier. 

Restaurant og måltider
For at skabe mere liv på tværs af aktivitetscenter og plejeboliger samt for at give borgerne flere 
valgmuligheder i forhold til deres måltider, etableres der en ’restaurant’ i demensbyen. Restau-
ranten indrettes med flere mindre borde og flytbare skillevægge, så gæsterne ikke nødvendigvis 
skal forholde sig til det, der sker i hele rummet – herunder støj fra anretning og tilberedning af 
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maden. 
For at give en god oplevelse omkring måltiderne vil være fokus på at dække pænt op og gøre 
omgivelserne hyggelige.

Restauranten skal ’betjenes’ af pleje- og aktivitetsmedarbejdere, da både de faste beboere og de, 
der udelukkende kommer i aktivitetstilbuddet, vil kunne få serveret deres mad her. Det vil fortsat 
være muligt at indtage sin mad i mindre opholdsrum eller egen bolig, såfremt der er ønske om 
eller behov for det.

I implementeringsfasen inviteres lederen af køkkenområdet til en drøftelse af nye muligheder i 
demensbyen. Det skal bidrage til, at mad og måltider medtænkes i det samlede koncept, idet 
der skal tænkes bredt i forhold til beboere i plejehjemsboligerne og de borgere, der kommer i 
aktivitetsdelen.

Aktivitetscentrets lokaler
Det vurderes, at det kan være svært for mennesker med demens at finde ro i aktivitetscentrets 
nuværende store lokale, og der bør derfor anskaffes fleksible rumdelere til at skærme dele af 
rummet af. Der etableres en glasvæg ind til aktivitetsmedarbejdernes kontor, så der bliver mulig-
hed for at se ind og ud. 

I det tilstødende lokale vil der til daglig være træningsfaciliteter og bibliotek, som kan rykkes ud 
til siden ved større arrangementer som fx gudstjenester eller filmforevisning.

Udendørsarealer 
Fra pilotprojektets opstart vil der ikke ske væsentlige ændringer i udendørsarealerne på Lund-
gården. Som nævnt vil hegnet blive udvidet til at omfatte alle lejligheder i demensbyen, og der 
indrettes et træværksted i det nuværende ishus. Derudover undersøges muligheden for anskaf-
felse af udendørs musikinstrumenter.
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IT og velfærdsteknologi
Projektstyregruppen er opmærksom på de velfærdsteknologiske muligheder, der er i forhold til 
at stimulere mennesker med demens og give dem støtte og sikkerhed i hverdagen. Pilotprojek-
tet vil bl.a. kunne bruges til at afprøve nye hjælpemidler og teknologier, inden de implementeres 
over hele kommunen. 

Der vil i projektperioden være et tæt samarbejde med demenskonsulenterne og afdelingen for 
Digitalisering og Velfærdsteknologi, og der udarbejdes i implementeringsfasen en plan for, hvor-
dan IT og velfærdsteknologi kan bruges i hverdagen i demensbyen.

Min livshistorie
Én af de måder er ved inddragelse af digitale livshistorier i samspillet mellem borgere og medar-
bejdere. Sideløbende med pilotprojektet er der igangsat et projekt, som skal afprøve, om digitale 
livshistorier er et redskab, der kan understøtte identitet, øge livskvaliteten og fremme dialogen 
med og minderne hos beboerne om deres livshistorie.

De digitale livshistorier afprøves ved hjælp af tablets hos de 30 borgere, der foreslås inddraget i 
pilotprojektets plejedel med henblik på at vurdere, om erfaringerne herfra skal danne grundlag 
for en udbredelse af de digitale livshistorier til øvrige plejecentre og/eller beboere i eget hjem. 
De digitale livshistorier skal sikre, at historier bevares for eftertiden, binder generationer sammen, 
sikre tryghed og samhørighed, sikre at folk ved og forstår, ’hvem du er’ og bidrage til en identi-
tetsunderstøttende tilgang for borgere med demens. 

I projektet anvendes app’en ’Min livshistorie’, der installeres på borgerens og pårørendes tablets. 
Her kan borgeren oprette, udbygge, genkalde og gemme egne livshistorier i billeder, lyd, video 
og tekst til glæde for borgeren selv og dennes nærmeste. Medarbejderne kan tilgå ’Min Livshi-
storie’, så det bliver nemt for dem at kommunikere med borgerne ud fra deres livshistorier.

Perspektiv
Med inspiration fra aktivitetscentret Kallerupvej vil det på sigt, og særligt ved en udvidelse 
af målgruppen til at også at omfatte mennesker, der er tidligere i deres demensforløb, 
være relevant at overveje et ’hjælpemiddelbibliotek’, hvor man kan låne eller afprøve 
hjælpemidler i en periode, inden de evt. anskaffes.
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Triagering
Et andet værktøj, der vurderes relevant at anvende i demensbyen, er triagering. Triagering er et 
redskab til hjælp til tidlig opsporing af sygdom og funktionstab og til prioritering, så det sikres, 
at de borgere, som har størst behov for det, får øget opmærksomhed og en målrettet indsats så 
tidligt som muligt. 

Det er besluttet, at triagemodellen skal anvendes systematisk på hele Hjørring Kommunes Sund-
heds-Ældreområde, når elektronisk understøttelse opnås med nyt EOJ-system. Modellen anven-
des allerede med god effekt på trænings- og korttidspladserne i en manuel udgave. 

Hvis det besluttes at lade triagemodellen indgå i pilotprojektperioden, skal det beskrives konkret 
hvordan, der triageres, og triage samt opfølgning herpå kan med fordel integreres i de tværfagli-
ge konferencer.
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Medarbejdere
Med den personcentrerede omsorg som det helt centrale udgangspunkt for pilotprojektet, er 
medarbejderne afgørende i forhold til at skabe og understøtte en sammenhængende og faglig 
stærk pleje og omsorg for mennesker med demens. 

Derfor er det også afgørende, at samtlige medarbejdere i projektet har vilje og evne til at arbejde 
med demens.

Medarbejdersammensætning
Dette forslag lægger op til, at der som udgangspunkt ikke ændres i den nuværende, samlede 
medarbejdergruppe på Lundgården i forbindelse med pilotprojektet.

Alle medarbejdere vil dog skulle forholde sig til, hvorvidt de ønsker at arbejde i pilotprojektet og 
dermed med mennesker med demens og de særlige, faglige udfordringer, der kan opstå i arbej-
det med denne målgruppe. De, der ikke ønsker at være en del af pilotprojektet, vil blive tilbudt 
en anden stilling på Lundgården. 

Med inspiration fra Pilehuset foreslås det, at stillinger, der pt. er vakante, eller som bliver det i 
projektperioden, besættes med henblik på at få flere faggrupper blandt medarbejderne. Der vil 
hovedsagligt være tale om pædagoger og ergo- og fysioterapeuter som supplement til social- 
og sundhedsassistenterne og -hjælperne. 

Ved at bringe de forskellige faglige perspektiver i spil og skabe rammer, hvor medarbejderne 
går ind i alle typer opgaver, vil det være muligt at komme bredere rundt om borgerens behov i 
hverdagen. Der vil selvfølgelig fortsat være opgaver, der skal løses af en bestemt faggruppe – 
fx Sundhedslovsydelser. 

Derudover vil følgende blive vurderet ved ny-ansættelser i implementerings- og projekt-
perioden:

 » Ligelig fordeling mellem faggrupper 
 » Ansøgers erfaring med at arbejde med kognitivt skadede 
 » Ansøgers vilje og lyst til at arbejde med demens og med pilotprojektet
 » Ansøgers personlige kompetencer (se efterfølgende afsnit)

Det skal bemærkes, at de foreslåede nye faggrupper udfordrer den økonomiske ramme, og 
mulighederne begrænses dermed. Økonomien ved nye og flere faggrupper udfoldes i økonomi-
kapitlet.
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Perspektiv
Med inspiration fra Pilehuset kan man overveje at arbejde henimod en ligelig fordeling af 
faggrupper mellem henholdsvis social- og sundhedsassistenter/hjælpere, ergo-/fysiotera-
peuter og pædagoger. 

I den forbindelse vil man være opmærksom på, at der af hensyn til faglig sparring bør 
være mindst 2 medarbejdere med den samme faglige baggrund. Derudover skal det 
vurderes, om denne fordeling giver tilstrækkelig dækning ift. sundhedsfaglige opgaver 
som fx medicindosering, der skal varetages af bestemte faggrupper. 

Personlige kompetencer
En stor del af pilotprojektets mål er afhængige af medarbejdernes personlige kompetencer. Der-
for bør medarbejderne i demensbyen så vidt muligt:

 » Brænde for at være sammen med mennesker med demens.
 » Kunne arbejde både kreativt og struktureret.
 » Turde at tænke anderledes end i dag.
 » Kunne se det enkelte menneske og dennes behov.
 » Have gode kommunikations- og samarbejdsevner både ift. borgere, pårørende og kollegaer.
 » Være empatiske og lyttende.
 » Være fleksible.
 » Være rolige, rummelig og tålmodige.

 
Disse overvejelser vil indgå, når der skal besættes stillinger i pilotprojektet.  

Uddannelse og kompetenceudvikling
Nuværende medarbejdere på Lundgården, der ønsker at være en del af pilotprojektet, skal ud-
dannes, så alle som minimum har den samme viden om demens og personcentreret omsorg.  
Inden indvielsen af pilotprojektet i september, skal alle medarbejdere således have gennemført 
eller være startet på et 2 x 37 timers uddannelsesforløb. 

Den konkrete kompetenceplan vil være en del af implementeringsplanen, men uddannelsen vil 
bl.a. indeholde: 
 » Grundlæggende introduktion til demens 
 » Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsteori – herunder hvordan det anvendes i  

praksis
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 » Redskaber til at afdække udfordringer hos et menneske med demens som fx neuro- 
pædagogik

 » Relationer og kommunikation – både ift. pårørende og samarbejde med kollegaer
 » Introduktion til tværfaglige konferencer

Efter gennemført uddannelsesforløb følger et ’praktikforløb’, hvor medarbejderen vil være i sin 
nuværende stilling, men med fokus på at anvende den opnåede viden om demens i dagligda-
gen. Demenskonsulenterne vil være med til at sikre, at dette sker. 

Som supplement kan Alzheimer Foreningens e-læringsforløb anvendes til at afdække nuværen-
de viden og kompetencer samt til at afklare, hvorvidt man ønsker at arbejde med demens. Med-
arbejdere er allerede blevet opfordret til at begynde på forløbet.

Dertil kommer øvrige muligheder for længere videreuddannelsesforløb til nøglemedarbejdere. 
Det kan fx være Marte Meo, der er en observations- og analysemetode, der bruges i samspil med 
en borger, hvor der er mistanke om demens. To af demenskonsulenterne har allerede kompeten-
cer inden for Marte Meo, og konceptet afprøves blandt andet hos en borger med demens, der 
bor på Lundgården. 

Demenskonsulenter og andre faglige funktioner
Demenskonsulenterne skal i pilotprojektet indgå direkte i sparring og i arbejdet med men-
nesker med demens. Som de allerede gør på kommunens ældrecentre, vil de i pilotprojektet 
vejlede og undervise medarbejdere, samarbejde på tværs af demensområdet og være med til 
at udvikle tilbuddene til mennesker med demens. Det er et prioriteret område, som for nylig er 
blevet opnormeret med en ny demenskonsulent, der skal være tilknyttet ældrecentrene.

I projektperioden vil der blive stillet en arbejdsplads til rådighed for ældrecentrenes demenskon-
sulenter på Lundgården. 

Musikterapeuten er ligeledes en del af kommunens tilbud for mennesker med demens. De-
menskonsulenterne vil fortsat sparre med musikterapeuten, og hun vil ligeledes kunne deltage i 
de tværfaglige konferencer.

Andre ressourcepersoner som fx kostfaglige vejledere, pensionsmedarbejdere, rådgivere for 
de pårørende osv. inddrages efter behov, og så vidt det er muligt.
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Samarbejde
På tværs af områder
Da hjemmeplejen vil have kontakt med mange af de mennesker med demens, som kommer i 
SAD-tilbuddet og/eller, som senere flytter ind i demensbyen, er det centralt, at der sker en koor-
dination mellem dem og demensbyens medarbejdere.  

Som tidligere nævnt vil der ligeledes være en dialog med Myndighed ift. visitationen til demens-
byen.

Eksternt
Samarbejdet med ældrepsykiatrisk (geronto) afdeling i Brønderslev om udredning og op-
følgning er velfungerende og skal i forhold til demensbyen fortsætte, som det er i dag. Der vil 
således kunne trækkes på dem i særlige situationer, hvor der er behov for sparring. Det er bl.a. 
igennem demenskonsulenterne, at samarbejdet sker. 

Ligeledes vurderes samarbejdet med de praktiserende læger at skulle fortsætte som hidtil. 
Dog vil projektstyregruppen være opmærksom på mulighederne i forhold den kommende im-
plementering af faste læger på ældrecentrene samt på eventuelle nye retningslinjer i forbindelse 
med den nationale handlingsplan for demens. 

Ældremedicinsk afdeling på Hjørring Sygehus er ligeledes en aktiv samarbejdspartner, som 
fx retter henvendelse til demenskonsulenterne, når de oplever behov. Dette søges videreført i 
pilotprojektet.

Uddannelsesstederne kan bl.a. tænkes ind i pilotprojektet i forhold til praktikforløb.  Det kunne 
fx være i forhold til at få pædagogstuderende, ergoterapeutstuderende eller sygeplejerskestude-
rende i deres psykiatriske praktik tilknyttet Lundgården. 

Derudover vil man kunne bruge partnerskabsaftalen med UCN til at trække på undervisere til fx 
det planlagte uddannelsesforløb eller ved at løfte viden fra pilotprojektet ind i undervisningen. 
UCN igangsætter ligeledes et projekt i samarbejde med demensbyen, der vil undersøge, hvor-
dan mennesker med demens ønsker overgangen fra dag- og aktivitetstilbud til plejebolig. 

Med lokalsamfundet
Lokalsamfundet i Vrå inddrages så vidt muligt i pilotprojektet med henblik på at bidrage til me-
ningsfulde aktiviteter både inde på Lundgården, og ved at mennesker med demens får mulig-
hed for at komme ud og være en aktiv del af byen. Det drejer sig bl.a. om:
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 » Idrætscenter Vendsyssel
 » Børnenes Jord
 » Skolen
 » Brugsen

Interesserede medarbejdere og brugere af ovenstående vil blive inviteret til informationsaften på 
Lundgården, hvor de får mulighed for at få mere viden om demens og stille spørgsmål til de-
menskonsulenterne. 

Ved længerevarende samarbejde vil deltagerne skulle vejledes i forhold til demens, ligesom det 
gør sig gældende for frivillige.

 » Højskolen
 » Asylcentret
 » Kirken
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Pilotprojektets organisering 
I pilotfasen fastholdes det, at afdelingslederen for Lundgården har ansvaret for boligdelen, og at 
lederen af aktivitetscentrene er ansvarlig for aktivitetsdelen. 

Der vil være et tæt og retningsgivende samarbejde på ledelsesniveau, og medarbejderne vil 
skulle færdes på tværs og have opgaver inden for begge områder. For de mennesker med de-
mens, der kommer i demensbyen, vil det således opleves som ét hus. 

Ledelsesopgaven
Ledelsen i demensbyen skal være tydelig og nærværende, vise mål og retning for projektet og 
indgå aktivt, så projektet opnår at skabe øget ’liv, glæde og meningsfuldhed’. Ledelsesopgaven 
består således i at:

 » Skabe en kultur og tilgang til arbejdet, hvor mennesket med demens er i fokus.
 » Udstikke fleksible rammer, som implementeres i hverdagen.
 » Strukturere og systematisere fagligheden – bl.a. ved at sikre afholdelse af tværfaglige  

konferencer.
 » Sikre samspil mellem bolig- og aktivitetsdel. 
 » Sikre samarbejde om den fælles opgave på tværs af ansættelsessted og faglig baggrund.

Projektstyring
SÆH-udvalget udgør demensbyens styregruppe og har det overordnede ansvar for pilotpro-
jektet. Den administrative projektstyregruppe vil følge projektet tæt, og der vil i pilotprojektets 
løbetid være dialog mellem projektstyregruppen og ledelsen af demensbyen og SÆ-området. 

Eventuelle ændringer og justeringer af pilotprojektet vil skulle drøftes i og godkendes af projekt-
styregruppen. Projektstyregruppen vil ligeledes være ansvarlig for at sprede gode erfaringer fra 
pilotprojektet til de øvrige ældrecentre, hvor og hvornår det vurderes relevant. 

Projektstyregruppen foreslår, at SÆH-udvalget får en kvartalsvis status på pilotprojektet, ligesom 
der udarbejdes en evaluering halvvejs i projektperioden samt ved projektets afslutning – se 
afsnit om evaluering.
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Implementering og evaluering
Implementeringsplan
Med udgangspunkt i den endelige, godkendte projektbeskrivelse udarbejder projektstyregrup-
pen en implementeringsplan, der bl.a. vil indeholde følgende:

 » Kursusbeskrivelser/kompetencekatalog for medarbejdernes kompetenceudvikling
 » Beskrivelse af medarbejdersammensætning
 » Plan for ændring af de fysiske rammer 
 » Oversigt over, hvad der vil være iværksæt ved pilotprojektets opstart, og hvad der vil blive 

implementeret løbende
 » Rammerne for de tværfaglige konferencer
 » Kommunikationsplan
 » Evalueringsdesign

Se derudover bilag 2 for pilotprojektets overordnede procesplan.

På grund af den inspiration, projektstyregruppen har taget med fra demenscenter Pilehuset i 
Brønshøj, vil man undersøge muligheden for, at de to ledere i pilotprojektet og evt. nogle af de-
res medarbejdere vil kunne følge arbejdet i Pilehuset i et par dage med henblik på at få et dybe-
re indblik i, hvordan de bruger tværfagligheden, og hvordan arbejdet struktureres i det daglige. 
Eventuelt input herfra vil indgå i implementeringsplanen. 

Evaluering og opfølgning
Med udgangspunkt i visionen om at skabe ’liv, glæde og meningsfuldhed’ for Hjørring Kommu-
nes borgere med demens er der som tidligere præsenteret opsat følgende overordnede mål for 
pilotprojektet:

 » At borgeren oplever en øget tryghed og ro.
 » At borgeren oplever meningsfuld beskæftigelse, der er tilpasset den enkelte.
 » At pleje og aktiviteter tager udgangspunkt i den enkeltes livshistorie.
 » At de pårørende i højere grad inddrages og oplever en større tilfredshed.
 » At der i højere grad anvendes frivillig arbejdskraft.
 » At indsatser og tilgange er fleksible og dynamiske, så de kan tilpasses skiftende behov. 
 » At alle medarbejdere får den nødvendige viden om demens og behersker Kitwoods  

personcentrerede omsorg.
 » At der med baggrund i den styrkede viden sker en kulturændring i tilgangen til mennesker 

med demens.
 » At medarbejderne oplever en større arbejdsglæde.
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Disse mål skal omsættes til konkrete målepunkter, som kan anvendes til at vurdere, om de øn-
skede resultater er opnået, når pilotprojektet skal evalueres. Med baggrund i projektets mål, samt 
i hvad der vurderes at være relevant og muligt at måle på, foreslår projektstyregruppen følgende 
målepunkter:

Beboere og brugere
 » Borgerne oplever værdighed, tryghed og ro
 » Borgerne oplever øget livskvalitet og ’glimt i øjet’ 
 » Der udarbejdes livshistorier via app’en ’Min Livshistorie’ for alle faste beboere i demensbyen
 » Lavere medicinforbrug 
 » Færre magtanvendelser
 » Større deltagelse i aktiviteter – bredt forstået
 » Mindre brug af faste vagter
 » Demensbyen skal være attraktiv
 » Inddragelse af borgere ift. hvordan de ønsker overgangen fra dagtilbud til plejebolig skal 

være (projekt i samarbejde med UCN)

Pårørende 
 » De pårørende oplever en øget tilfredshed
 » De pårørende oplever at blive inddraget

Frivillige
 » Frivillige uddannes til at være sammen med mennesker med demens
 » Flere frivillige tilknyttet Lundgården/Øget anvendelse af frivillig hjælp

Medarbejdere
 » Større viden om demens og anvendelse af den personcentrerede omsorgsteori

• Anvendes den personcentrerede omsorgsteori i relationerne med borgerne?  
(Forståelsen/anvendelsen af teorien udfoldes i implementeringsfasen)

 » Øget fleksibilitet i vagtplaner og mødetider
• Er der behov for øget dækning i eftermiddags- og aftentimerne/er der medarbejdere, når 

borgerne har behov for det? 
 » Medarbejderne oplever øget glæde ved samvær og nærvær med borgere
 » Medarbejderne oplever større arbejdsglæde/bedre trivsel
 » Flere faggrupper ansat
 » Anvendelse af nye redskaber

• Triagering
• Tværfaglige konferencer
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Økonomi
 » Budgettet holdes

Der kan anvendes forskellige metoder alt efter målepunktets karakter – som fx analyse af data fra 
det elektroniske journal- og omsorgssystem, interviews og observationer. Det endelige evalue-
ringsdesign vil blive udarbejdet i implementeringsfasen, men yderligere målepunkter fastsættes 
ud fra den præmis, at medarbejderne ikke skal pålægges ekstra registreringsopgaver.

Som nævnt lægges der op til en 2-årig projektperiode med evaluering henholdsvis midtvejs og 
ved projektets afslutning.
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Pilotprojektets økonomi
Dette afsnit har til formål at give et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser ved de 
forskellige elementer i forslaget til pilotprojektet.

Der er en overordnet forventning om, at pilotprojektet på sigt kan være en økonomisk gevinst. 
Blandt andet fordi den øgede faglighed, hvor medarbejderne får nogle nye redskaber til at løse 
udfordringer i det daglige, vil have en positiv effekt i forhold til øget trivsel og dermed et bedre 
arbejdsmiljø og mindre sygefravær. 

Større viden om demens forventes samtidig at kunne nedbringe eller helt fjerne behovet for fa-
ste vagter samt føre til, at der bliver behov for færre sygehusindlæggelser. Dele af dette vil ligele-
des være en del af evalueringen af pilotprojektet. 

Projektstyregruppen vil være opmærksom på at søge relevante puljemidler o.l. til projektet.

Anlægsudgifter til etablering af pilotprojektet 
Der er afsat 1 mio. kr. til anlæg i 2017 i forbindelse med etableringen af pilotprojektet. 

Derudover har Hjørring Kommune fået bevilget 475.000 kr. til etablering af pilotprojektet fra 
Sundheds- og Ældreministeriets pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre. 
Forvaltningen er opmærksom på at kravene, der stilles til anvendelsen af og afrapporteringen på 
disse midler, efterleves, herunder at der ikke sker en sammenblanding af de to typer midler. 

Disse midler bruges til at ændre og renovere Lundgården som beskrevet i kapitlet om de fysiske 
rammer.

Driftsøkonomi

Plejeboliger
Hvorvidt og hvordan Lundgårdens driftsøkonomi påvirkes af pilotprojektet afhænger af hvilken 
model for boligdelen, der er politisk opbakning til – se kapitlet ’Plejeboliger’ tidligere i dokumen-
tet.
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Ressourcepladser
Som tidligere nævnt foreslår projektstyregruppen, at 1-3 aflastningspladser på Havbakken flyt-
tes til Lundgården og eventuelt lukkes ned, da lejlighederne ikke er velegnede til dette formål. 
Normeringen på en midlertidig og en demens plads er den samme, og da ressourcepladserne 
foreslås placeret i et nuværende demensafsnit, vil det ikke ændre normeringen på Lundgården.

For hver midlertidig plads, der flyttes fra Havbakken til Lundgården, vil kommunen dog få en eks-
traudgift på ca. 72.000 kr. årligt, da der er husleje på lejlighederne på Lundgården i modsætning 
til på Havbakken. 

Vælger man helt at lukke aflastningspladserne på Havbakken, vil der være en besparelse på 
313.000 kr. pr. lukket plads. Dette kan eventuelt bruges til at finansiere huslejeudgiften samt til-
førslen af nye faggrupper eller en eventuel konvertering til flere demenspladser - såfremt der er 
politisk ønske herom.

1 2 3

Model 1
I model 1 inddrages de 
nuværende 12 skærmede 
pladser i pilotprojektet. 

Lundgårdens driftsøko-
nomi vil ved denne model 
dermed ikke blive påvirket 
af pilotprojektet

Model 2
Model 2 lægger op til en ind-
dragelse af 30 pladser, hvoraf 
de 18 pt. er somatiske. Der 
foreslås introduceret et nyt sæt 
visitationskriterier til disse plad-
ser, men normeringen vil være 
som i dag til de somatiske. 

Lundgårdens driftsøkonomi vil 
ved denne model dermed ikke 
blive påvirket af pilotprojektet

Model 3
Model 3 lægger ligeledes op til en 
inddragelse af 30 pladser, hvoraf de 
18 pt. er somatiske. Her foreslås, at 
disse pladser konverteres til demens-
pladser. Dette vil øge Lundgårdens 
normering med 1,8 stilling, hvilket vil 
kræve en forøgelse af driftsbudgettet 
med 730.000 kr. pr. år. 

Dette kan eventuelt finansieres ved 
at lukke de nuværende aflastnings-
pladser på Havbakken som foreslået. 
Se følgende afsnit.

Alternativt kan man konvertere sam-
me antal demenspladser på andre af 
kommunens ældrecentre til somati-
ske pladser og på den måde holde 
det samlede udgiftsniveau som i dag. 
Dette anbefaler projektstyregruppen 
dog ikke, at man gør i en pilotfase



Side 39

Lundgården     Demensby

Aktivitetsområdet
Med forbehold for hvordan en eventuel udfasning af det ordinære aktivitetstilbud på Lundgår-
den løses, vil aktivitetsområdets driftsbudget som udgangspunkt være uændret i pilotfasen.

Økonomi ved nye faggrupper
Et af ønskerne i dette forslag er at inddrage flere faggrupper for at kunne bringe flere fagligheder 
i spil i det daglige arbejde med både pleje og aktiviteter i demensbyen. 

På næste side præsenteres eksempler på forskellige faggruppers løn for at tydeliggøre de økono-
miske konsekvenser af dette. Tallene er baseret på, at det er medarbejdere uden erfaring og med 
en 37 timers arbejdsuge.

Faggruppe Månedsløn inkl. arbejdsgiverudgifter 
og pension

SOSU-hjælper 25.767 kr.

SOSU-assistent 26.893 kr.

Sygeplejerske 28.679 kr.

Ergoterapeut 29.591 kr.

Pædagog 30.408 kr.
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Bilag 1 - Sammendrag af fokusgruppeinterview

1

Pilotprojekt demenslandsby
Sammendrag af fokusgruppeinterviews

Indledning

I uge 43, 44 og 45 2016 er der gennemført 6 fokusgruppeinterviews med det formål med afsæt i 
det nuværende pleje-/omsorgskoncept at forholde sig til

• nuværende viden og faglighed
• kompetenceafklaring og uddannelse
• hvad der skal til for at løfte pilotprojektet
• input til pilotprojektet vedr. værdier, viden, muligheder og aktiviteter

Fokusgruppeinterviewene tog afsæt i

• visionen om ”at skabe et demensvenligt miljø, som giver mennesker med demens og deres 
pårørende mulighed for et godt hverdagsliv og deltagelse i samfundslivet under overskriften 
”Liv, glæde og meningsfuldhed” og med fokus på mennesket fremfor demenssygdommen”

• samt ønsket om, at ”Demenslandsbyen skal udgøre Hjørring Kommunes koncept for bolig, 
pleje, omsorg og aktivitet for demensramte borgere, og skabe rammen om ”Liv, glæde og 
meningsfuldhed” i den dementes hverdagsliv”

• at der tages ”udgangspunkt i Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsteori”

Interviewene blev gennemført som semistrukturerede fokusgruppeinterviews af Marianne Kreutz-
feldt og John Hansen, Faglig Udvikling, med disse Fokusgrupper:

1. 7 medarbejdere fra Lundgården
2. 7 medarbejdere fra Lundgården
3. 7 medarbejdere fra Lundgården
4. 6 medarbejdere fra aktivitetscentrene
5. 6 medarbejdere fra aktivitetscentrene
6. 7 afdelingsledere

Interviewguiden findes i bilagsdelen.

For henholdsvis medarbejdere og ledere er der udarbejdet et resume med fokus på de temaer, der 
har relevans for forståelsen af kerneopgaven.
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Overordnet sammendrag
Generelt

Der er enighed om, at beboerne i plejecentrene og brugerne i SAD-tilbuddet er blevet mere kom-
plekse og plejekrævende. Der er således ønske om, at normeringerne revurderes og, at der tages 
stilling til, hvordan der kan frigøres tid til kerneopgaven.

Der bør overvejes, om der skal gennemføres interviews med demente beboere.

Nuværende viden og faglighed.

Der ligger en ledelsesmæssig udfordring i at de nødvendige faglige og personlige kompetencer vil 
være til stede.

Kompetenceafklaring og uddannelse.

Der er behov for at overveje de faggrupper og kompetencer, der er behov for. Alle faggrupper bør 
kunne varetage fuld pleje.

Den generelle forankring i den personcentrerede omsorgsteori og basal demensundervisning øn-
skes suppleret med bl.a. neuropædagogik, Marte Meo og massage.

Der ønskes, at personalet sammensættes af SOSU’ere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysiotera-
peuter, pædagoger og musikterapeut.

Input til pilotprojektet vedr. værdier, viden, muligheder og aktiviteter.

Værdien om at skabe ”Liv, glæde og meningsfuldhed” står højt i bevidstheden sammen med vær-
dier som ro, tryghed, genkendelighed og overskuelighed sammen med ønsket om, at borgeren 
bliver mødt som menneske med sin egen livshistorie.

Hvad der skal til for at løfte pilotprojektet.

Der foreslås, at aktivitetsdelen bliver en integreret del af boenheden og, at indretningen af centrene 
skal være tryghedsskabende med mindre, fleksible og demensvenlige enheder.

Påvirkning på ældreområdet.

Der er  et overordnet ønske om, at demenslandsbyen bliver et lærings-, videns- og ressourcecen-
ter til gavn for udviklingen i alle centre.

Sammendrag, afdelingsledere.

Afdelingslederne lægger vægt på, at Hjørring Kommune går fuldt ind for projektet, så det ikke bli-
ver mere af det samme, men bliver et lærings-, videns- og ressourcecenter til gavn for udviklingen i 
alle centre.

De påpeger behovet for tydelig ledelse, der tager ansvar for de nødvendige faglige og personlige 
kompetencer for medarbejderne og, at de rigtige hold bliver sat. De skal sikre de kompetenceløft, 
der skal til hos medarbejderne for, at de kan leve op til kerneopgaven.

Ved ansættelsessamtalen og ved opfølgning før udløb af prøvetid skal der være fokus på, om 
medarbejderen er den rette.
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Der bør overvejes, hvilke faggrupper og kompetencer, der er brug for i fremtiden. Alle faggrupper
skal kunne varetage fuld pleje og have en generel forankring i den personcentrerede omsorgsteori 
og basal demensundervisning suppleret med værktøjer som neuropædagogik, Marte Meo og f.eks. 
massage.

De ønsker, at personalet sammensættes af SOSU’ere, ergoterapeuter, pædagoger og musiktera-
peut.

Organisatorisk foreslås, at aktivitetsdelen bliver en integreret del af boenheden og, at vagtplanerne 
i højere grad tager udgangspunkt i beboernes behov.

Indretningen af centrene skal være tryghedsskabende med mindre overskuelige og fleksible enhe-
der. Alle steder bør indretningen være demensvenlige.

Sammendrag, medarbejdere Lundgården.

Medarbejderne vurderer, at beboerne er blevet mere komplekse og plejekrævende, hvorfor det vil 
være vanskeligt med den nuværende personalenormering at opnå alle de god ting, der beskrives i 
projektet. Det kræver flere hænder, hvis ikke demenslandsbyen bare bliver et navn.

Der stilles konkrete forslag om, hvordan der kan frigøres tid til kerneopgaven, at effektivisere do-
kumentation ved diktafon og sekretær, at reducere ventetid til kontakt med læger, at styrke over-
gange til opnåelse af større kendskab til beboere, at lade faglige afgørelser (demenstype f.eks.) 
bestemme placering og match samt ved forventningssamtaler løbende.

De giver samtidig udtryk for, at arbejdet med demente vælges bevidst og, at man ønsker at bidra-
ge til, at beboerne oplever glæde, omsorg og undgår ensomhedsfølelse. De vil gerne medvirke til, 
at den enkelte beboer så vidt muligt fortsætter det levede liv. Og vil gerne kunne rumme de pårø-
rende. Tom Kitwoods teorier og metoder er kendte, selvom få har været på kursus.

Medarbejderne finder det mere relevant for dem at deltage i studieture end politikere, der kunne 
afløse for at lære stederne at kende. De nuværende kompetencer foreslås suppleret med pæda-
goger, fysioterapeuter, musikterapeut og sygeplejerske, der kan give faglig sparring. Desuden fri-
villige med demenskursus. Der bør ikke være forskel på hverdags- og weekendbemanding, og 
arbejdstimerne mere fleksible.

Der ønskes kurser i Marte Meo, massage for demente, neuropædagogik, beboerrettigheder samt 
løbende opdatering vedr. demens.

Medarbejderne lægger vægt på at tage udgangspunkt i beboerens tidligere liv, at kunne skærme 
og aktivere dem. Demenslandsbyen skal kunne genskabe den kendte virkelighed, så beboeren får 
lyst til at blive. Kan opnås ved at skabe mindre, overskuelige enheder, gøre udenomsarealerne 
hyggelige og spændende.

Der bør etableres faciliteter, der taler til sanserne, som overdækket gårdhave, værksted, dyrehold, 
campingplads m.v. Gode omgivelser gør det nemmere at rumme gæster og større glæde ved be-
søg.

Små overskuelige enheder fremmer muligheden for at tage udgangspunkt i livshistorier og skabe 
tryghed i socialt samvær. Enhederne bør have vaskehus, køkken og depot.
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Afsnittene bør være til 6 beboere med 12 som maksimum. Det giver bedre muligheder for tilpasse-
de aktiviteter. Det kan gennemføres med 2 medarbejdere og dermed lette plejebyrden.

SAD og demenslandsbyen bør slås sammen til en enhed med fælles personale, der alle kan udfø-
re fuld pleje og aktiviteter.

Der foreslås, at der gennemføres interviews med demente beboere.

Sammendrag, medarbejdere på aktivitetscentrene.

Medarbejderne gør opmærksom på, at der er flere unge brugere, fra 54 år, af SAD-tilbuddet og, at 
2 ansatte til 14 brugere er for få.

De fortælle samtidig, at arbejdet med de mange nye udfordringer gør arbejdet spændende og giver 
glæde, når det lykkes at skabe gode følelser og tryghed. De mener, at det ville være godt, hvis 
politikere og chefer får større indsigt i vilkårene.

De vigtige værdier er ro, tryghed, genkendelighed og overskuelighed. Disse værdier er forudsæt-
ningen for deltagelse i aktiviteter.

Samarbejdet  med pårørende er vigtigt, både af hensyn til brugerne og de pårørende, der kan have 
brug for aflastning og at læsse af. Pårørendegrupper vil i nogle tilfælde kunne udskyde indflytning i 
plejecentre. Demenslandsbyen skal både være botilbud, dagtilbud og aflastning.

Ro og tryghed kommer før aktiviteter, der skal være tilpasset den enkeltes behov og niveau (aktivi-
teterne beskrives på i referaterne fra interviewene med madarbejderne) . Det er godt at kunne 
inddrage medarbejdernes egne erfaringer og viden indenfor kunst, litteratur m.v.

Der er behov for opdatering af nuværende viden og uddannelse, bl.a. neuropædagogik, Marte Meo 
og gerontopsykiatri. Tom Kitwoods teorier kendte, men svære at realisere.

Medarbejderne foreslår, at SAD-tilbuddene samles på 1 højst 2 steder. Det giver mulighed, især 
ved mange forskellige rum, at tilpasse brugernes temperament, interesser og andre behov. Det er 
ikke godt med mange forskellige i et stort rum.

Man vil kunne sætte bruger sammen i livshistoriegrupper, fiskere, bønder, bymennesker m.v.

I indretningen bør der tilstræbes ro og genkendelighed ved farvevalg og med ikke for mange auto-
matiske funktioner.

Med nuværende organisering er der meget spildtid til kørsel, op til 3½ time pr. dag.

Demenslandsbyprojektet forventes at tilføre nye aktiviteter som tømrerværksted og udendørs facili-
teter.

Det medarbejderne kan lære fra sig, er at finde det vigtige i brugerens liv, inddragelse af livshisto-
rie, at se den enkelte, kreativ tænkning og god humor.
De vil kunne bidrage til øget tværfagligt samarbejde, og inspiration til nyt. Her vil rotation mellem 
faggrupper være et godt redskab.
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Bilag - Interviewguide.
Tema Spørgsmål
Nuværende viden og fag-
lighed

• Hvordan vurderer I nuværende viden og faglighed i forhold til 
at kunne arbejde kvalificeret med at give pleje, omsorg og ak-
tivitetsmuligheder til demensramte borgere?

Kompetenceafklaring og 
uddannelse

• Hvad skal der til for, at de rette kompetencer er til stede og 
• hvilke uddannelsesbehov er der for, at

- at alle medarbejdere uddannes i og anvender teorien om 
personcentreret omsorg?

- at ledere og demenskonsulenter vejleder efter den person-
centrerede omsorg?

- at medarbejderstaben er tværfagligt sammensat?
• hvordan vurderer I tværfaglige teammøder som kompetence-

og metodeudvikling og
• efterlevelse af handleplaner i forhold den personcentrerede

omsorgsteori?
Input til pilotprojektet vedr. 
værdier, viden, muligheder 
og aktiviteter

Hvilke input har I i forhold til
• værdier:

- at borgeren bliver mødt som menneske?
- at relationer og menneskelig interaktion er fundamental?
- at der er samme fokus på borgerens sociale, psykologiske og 

fysiske behov?
- at der skal være fokus på borgerens mulighed for høj grad af 

velbefindende gennem hele livet?
- hvad borgerne gerne vil have?
- hvad den bedste løsning er for borgeren? 

• viden:
- videns- og erfaringsopsamling?
- vejledning og rådgivning?`
- supervision (fra demenskonsulent  m.fl.)?

• aktiviteter:
- at støtte borgeren i at huske sin livshistorie?
- at inkludere borgeren i sociale relationer og fællesskab?
- at støtte borgeren i det, der er svært og give trøst?
- at hjælpe borgeren med tilknytning til sted og personer?
- at give passende stimulation gennem beskæftigelse og akti-

viteter?
Hvad der skal til for at løfte 
pilotprojektet

Hvilke input har I i forhold til
• organisatoriske og politiske rammer?
• ledelse?
• samarbejdet mellem pleje, aktivitetscentre og aflastning?
• inddragelse af pårørende?
• samarbejde med frivillige?
• udformning af plejeboligen?

Påvirkning på ældreområ-
det

Hvordan skønner I, at etableringen af pilotprojektet vil påvirke
• de øvrige ældrecentre?
• de øvrige aktivitetscentre og aktivitetscentret?
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Bilag 2 - Overordnet procesplan
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Kommunikationsplan for etableringen af pilotprojekt ’Lundgården – 
Demensby’ 

Formål og mål 
Det overordnede formål med at kommunikere om Lundgården – Demensby er at skabe engagement og 
gejst omkring projektet for på den måde at få de bedste betingelser for at skabe ’liv, glæde og 
meningsfuldhed’ for kommunens borgere med demens. Denne kommunikationsplan skal sikre, at borgere, 
brugere, pårørende, eksterne samarbejdspartnere og relevante ansatte i Hjørring Kommune modtager 
viden om etableringen af pilotprojektet Lundgården – Demensby, samt at der kommunikeres korrekt, 
koordineret og positivt om projektet. 

Målet er således, at alle, der skal arbejde med og i pilotprojektet, kender indholdet i projektet, kan 
kommunikere tydeligt og positivt omkring det samt føler stolthed over det.   

Målgruppen 
Der er forskellige målgrupper, der bør have hver sin målrettede kommunikation: 

• Beboere, brugere og pårørende tilknyttet Lundgården og de påvirkede aktivitetstilbud 

• Medarbejdere på Lundgården og de påvirkede aktivitetstilbud 

• Medarbejdere og ledere på sundheds- og ældreområdet i Hjørring Kommune 

• Eksterne samarbejdspartnere (fx praktiserende læger og lokalsamfundet i Vrå) 

• Omverdenen generelt (borgere i Hjørring Kommune, andre interesserede) 

Periode og indhold 
Kommunikationen vil umiddelbart have 2 faser: 

1) Op til indvielsen 24. september 2017 
Denne fase løber fra godkendelsen af pilotprojektet, der forventes at ske i forbindelse med SÆH-
udvalgsmøde den 28. marts, til den planlagte indvielse og officielle opstart 24. september 2017. Her skal 
fokus være på at få fortalt den gode historie om projektet og dets formål og visioner både internt blandt 
medarbejderne og i kommunen generelt samt i den eksterne kommunikation.  

Den primære målgruppe efter godkendelse af pilotprojektet er de mennesker, der bliver direkte berørt af 
projektet – det vil sige medarbejdere og beboere/pårørende på Lundgården og medarbejdere og 
brugere/pårørende i aktivitetscentrene. 

Dertil kommer øvrige medarbejdere og ledere på SÆ-området, der skal informeres om pilotprojektets 
indhold, og hvordan det hænger sammen med og påvirker det øvrige område. 

Samarbejdspartnere og lokalsamfund informeres om projektet og kan efter behov inviteres til 
informationsmøder o.l.  

Den brede offentlighed informeres overordnet om, at projektet sættes i gang.  
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Bruger- og pårørenderåd 
Én af opgaverne i forbindelse med implementeringsfasen bliver at overveje en ny model for inddragelse af 
brugere og pårørende i forbindelse med pilotprojektet for at sikre den bedste inddragelse og udgangspunkt 
for dialog. Giver det fortsat mening at have opdelte bruger- og pårørenderåd for bolig- og aktivitetsdel, 
eller vil det skabe bedre sammenhæng, hvis man fx laver et fælles bruger- og pårørenderåd for ’Lundgården 
– Demensby’. Dette drøftes i den administrative projektstyregruppe.  

2) Projektperioden 
I selve projektperioden er den primære målgruppe fortsat medarbejdere, beboere og brugere, der er 
tilknyttet Lundgården – Demensby. Ét af målene for pilotprojektet er, at det skal være fleksibelt, og at 
indsatserne skal kunne tilpasses undervejs. Disse tilpasninger skal medarbejdere, brugere, beboere og 
pårørende løbende orienteres om. Her kan anvendes samme kanaler som i den tidligere fase.  

Den daglige ledelse af demensbyen vil i samarbejde med den administrative projektstyregruppe løbende 
vurdere, om der er behov for yderligere kommunikation.  

I slutningen af projektperioden skal det vurderes, hvordan der bør kommunikeres om pilotprojektets 
resultater og om Hjørring Kommunes videre arbejde med demensområdet. Dette vil til dels være afhængigt 
af de politiske beslutninger i forlængelse af pilotprojektet.  

Nøglebudskaber 
Eksempler på sætninger, der beskriver pilotprojektet og dets formål: 

1. Hjørring Kommune ønsker med etableringen af Lundgården – Demensby at skabe et demensvenligt 
miljø, som giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for et godt hverdagsliv og 
deltagelse i samfundslivet.  

2. Lundgården – Demensby har til formål at skabe liv, glæde og meningsfuldhed for mennesker med 
demens. 

3. Projektet skal være med til at udvikle Hjørring Kommunes koncept for bolig, pleje, omsorg og 
aktivitet for demensramte borgere. 

4. Projektet skal løfte viden og kompetencer, så mennesker med demens mødes af omsorg og pleje, 
der tager udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og behov.  

5. Lundgården - Demensby skal således give mennesker med demens mulighed for at opleve højst 
mulig grad af frihed og tryghed. 

6. I Lundgården – Demensby skal medarbejderne opleve engagement, stolthed og arbejdsglæde.  

7. Med pilotprojektet sikres det, at medarbejderne får de kompetencer, der gør dem i stand til at 
skabe liv, glæde og meningsfuldhed for mennesker med demens.   

Kanaler 
Flere typer af medier og kanaler kan benyttes: 

• Møder i organisationen, herunder ledermøder, personalemøde m.m. 

• Direkte kontakt til borgere, brugere og pårørende 
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• Internettet – kommunens hjemmeside og Facebook-side 

• Intranet og infoskærme (ved intern kommunikation) 

• Avis (bl.a. under ’Kommunen informerer’) 

• TV (Tv2 Nord kan fx inviteres til indvielsen) 

Talspersoner 
Personer, der skal præsentere budskabet og formålet med pilotprojektet – forslag: 

• Lilli Damsgaard, formand for SÆH udvalget 

• Leif Serup, direktør SÆH 

• Alice Morsbøl, Sundheds- Ældrechef 

• Jette Pedersen, Områdeleder Ældrecentre 

• Finn Bernhard, Afdelingsleder Lundgården 

• Dorthe Rueskov Andersen, Afdelingsleder Aktivitetscentre 

Kommunikationsansvar 
I forhold til kommunikationen for etableringen af ’Lundgården – Demensby’ er der ansvar på forskellige 
niveauer i organisationen: 

Politisk niveau:  Skal kunne kommunikere positivt med pressen, borgere, brugere og 
pårørende 

Direktør- og chefniveau:  Skal kunne kommunikere positivt med pressen, borgere, brugere, pårørende, 
ledere og medarbejdere 

Lederniveau:  Skal kunne motivere medarbejdere og kommunikere positivt med brugere og 
pårørende 

Frontpersonale:  Skal kunne motivere og kommunikere positivt med beboere, brugere og 
pårørende 
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Oversigt over kommunikationsopgaver 

Kanaler og målgruppe Indhold/form Tidspunkt Ansvarlig 

Medarbejdermøder 

(medarbejdere på 
Lundgården og 
aktivitetsområdet) 

Indholdet af pilotprojektet 
og hvilke konsekvenser 
det får for de pågældende 
medarbejdere samt 
overordnet tidsplan for 
projektet 

Så hurtigt efter 
godkendelsen som 
muligt (fra 29. marts) 

Afdelingsleder 
Lundgården, Finn 
Bernhard og 
Afdelingsleder, 
Aktivitetscentre Dorthe 
Rueskov Andersen 

Mundtlig og skriftlig 
information  

(beboere, brugere og 
pårørende) 

Den primære information 
vil ske mundtlig igennem 
medarbejderne, men for 
at sikre alle får den 
samme og relevante 
information udarbejdes et 
infoark om projektet og 
dets betydning for de 
berørte 

Når alle berørte 
medarbejdere er 
orienteret – så hurtigt 
som muligt efter  

Afdelingsleder 
Lundgården, Finn 
Bernhard og 
Afdelingsleder, 
Aktivitetscentre Dorthe 
Rueskov Andersen samt 
frontpersonale 

Pressemeddelelse 

(borgere i Hjørring 
Kommune/den brede 
offentlighed) 

Orientering om at 
projektet startes op, samt 
hvad man ønsker at opnå 
med det 

Umiddelbart efter 
godkendelse og/eller 
op til indvielsen 

Afventer 

Avis 

(borgere i Hjørring 
Kommune) 

Der skal laves en 
annoncetekst til 
Nordjyske, hvor 
kommunen har en rubrik, 
der hedder ’Kommunen 
informerer’ 

Umiddelbart efter 
godkendelse og/eller 
op til indvielsen 

Afventer 

Informationsmøde 
(lokalsamfundet) 

Borgere i Vrå, og brugere 
af og medarbejdere i 
lokale institutioner og 
butikker 

Umiddelbart efter 
politisk godkendelse af 
pilotprojektet 

Afdelingsleder 
Lundgården, Finn 
Bernhard og 
Afdelingsleder, 
Aktivitetscentre Dorthe 
Rueskov Andersen 

Mødefora 

(Afdelingsledermøde, 
områdeledermøde osv.) 

 

Information og orientering 
på dagsordenen til disse 
møder. 

Dybde af information 
afhængig af fora. 

Ved førstkommende 
møder i disse fora 

Repræsentanter der 
deltager i sådanne fora 
(Alice Morsbøl, Jette 
Pedersen) 
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TV 

 

Tv2 Nord inviteres ud at se 
demensbyen og/eller 
dække indvielsen 

Hen over sommeren Afventer 

Infoskærme 
(medarbejdere) 

Information om 
pilotprojekt til 
medarbejdere på SÆ-
området 

Op til indvielse Afventer 

Hjemmesiden (borgere 
generelt – kommende 
brugere/beboere og 
pårørende) 

Som minimum skal 
Lundgårdens og 
aktivitetsområdets 
hjemmesider opdateres – 
evt. kan man lave en 
nyhed på forsiden 

Så det er klart til 
indvielse/officiel 
opstart 

 

Afventer 
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Bilag 4 – Præsentation af projekt udviklingsplan for ældrecentrene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjørring Kommunes ældrecentre blev i 2015 samlet til én organisatorisk enhed, hvilket er den direkte 
anledning til, at der i efteråret 2016 blev igangsat en proces, hvor opgaven er at udarbejde en fælles 
Udviklingsplan for alle ældrecentre. 

Formålet med Udviklingsplanen er, med udgangspunkt i SÆH-områdets vision, politikker og strategier, at 
formulere fælles afsæt, mål og retning for arbejdet på kommunens ældrecentre, herunder sikre 
sammenhæng og ensartethed på tværs af alle ældrecentre. 

Projekterne Demensby og Udviklingsplan samtænkes, idet erfaringerne fra projekt Demensby skal bruges i 
forhold til demensindsatsen på det samlede ældrecenterområde - og omvendt. Der er ligeledes flere 
medlemmer af demensbyens projektstyregruppe, som går igen i styre- og arbejdsgrupper for 
udviklingsplanen, som kan sikre koordination mellem de to projekter.  

Det forventes, at det fælles afsæt vil være implementeret ved udgangen af 2018.3 

  

                                                           
3 Kommissorium for ældrecentrenes udviklingsplan 2016-2018  
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Bilag 5 - Visitationskriterier 
 

Plejeboliger/somatiske pladser tildeles borgere: 

- som på grund af sygdomme har en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 
- som har et omfattende behov for pleje og tilsyn hele døgnet. 
- som ikke længere kan klare sig i nuværende bolig, på trods af øget hjælp. 
- som ikke på forsvarlig vis kan tage vare på sig selv. 

 
Skærmede/demenspladser kan visiteres til en borger: 

- som har svær mental svækkelse og/eller hjerneskade. 
- som har problemer med at indgå i sociale relationer. 
- som handler uhensigtsmæssigt i forhold til omgivelsernes normer og påvirkninger, fx udad 

reagerende eller dørsøgende. 
- som har behov for overskuelige rammer. 

 
Forslag til nye visitationskriterier, der udelukkende vil gælde for de pladser, som inddrages i 
pilotprojektet. Målgruppen er borgere: 

- som har let til moderat mental svækkelse. 
- som har manglende initiativ til at indgå i sociale relationer. 
- som har behov for overskuelige rammer. 

 

  

Bilag 5 - Visitationskriterier
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Bilag 6 - Ressourcepladser 
 
Anvendelse af de nuværende rullende aflastningspladser 
De nuværende 3 aflastningspladser på Havbakken anvendes pt. af 6-7 borgere, som benytter pladserne 
nogenlunde fast hver 4. uge. I de sidste 8 uger af 2016 var der en gennemsnitlig belægningsgrad på de tre 
pladser på 53 % (baseret på manuel optælling). Der er tale om borgere med demens, sklerose, parkinson og 
apopleksi. Både sklerose- og parkinsonpatienter kan have demenslignende symptomer. Dette er et aktuelt 
billede (januar 2017), som kan ændre sig over tid.  

Økonomi ved flytning af ressourcepladser 
Normeringen på en midlertidig og en demensplads er den samme, og da ressourcepladserne foreslås 
placeret i et nuværende demensafsnit, vil det ikke ændre normeringen på Lundgården. 

For hver midlertidig plads, der flyttes fra Havbakken til Lundgården, vil kommunen dog få en ekstraudgift 
på ca. 72.000 kr. årligt, da der i modsætning til på Havbakken er husleje på lejlighederne på Lundgården.  

Vælger man helt at lukke aflastningspladserne på Havbakken, vil der være en besparelse på 313.000 kr. pr. 
lukket plads. 
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Bilag 7 - Info om pårørendegrupper 
 
PÅRØRENDEGRUPPE PÅ ÆLDRECENTRENE I HJØRRING KOMMUNE. 

Er du ægtefælle til et menneske med demens - der bor på ældrecenter - har Hjørring Kommunes 
demenskonsulenter på ældrecentrene et tilbud om, at mødes med ligestillede i en gruppe på 6-10 
personer.   

Der er tale om et nyt tilbud. I første omgang bliver der tale om en pårørende gruppe for ægtefæller, som 
mødes på ældrecenteret ”Lundgården”, Stadionvej 6 i Vrå. Tilbuddet gælder for ægtefæller tilknyttet alle 
ældrecentre i Hjørring kommune. 

Pårørendegruppen er en god hjælp til at møde andre i samme situation. Få mulighed for at drøfte 
dagligdagens mange udfordringer. Stille spørgsmål til en demenskonsulent. I pårørendegruppen er der 
fokus på den pårørende. Mange beskriver gruppen som et frirum hvor der hentes ny energi til hverdagen.  

Indholdet i grupperne vil være styret af det, som fylder mest hos den pårørende, men vil som 
omdrejningspunkt komme omkring følgende indhold: 

 Hvad er svært ved at være pårørende.  
 Hvordan får du som pårørende overskud.  
 Sorg, krise og stress.  
 Ændret rollefordeling.   
 Hvordan skabes meningsfuldt samvær.   
 Pårørende til en borger med demens på Lundgården  

(Der findes et tilsvarende tilbud til pårørende til SAD-brugere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 7 - Info om pårørendegrupper



Side 55

Lundgården     Demensby

Bilag 8 - Tegning over Lundgården inkl. 
anvendelse af centrale lokaler



Marts 2017
Foto: Jørgen Olesen

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk


