
 

 

EGEDAL SENIORRÅD 

 
Til  Ældre- og Sundhedsudvalget ved formand Birgitte Neergaard-Kofod 
Kopi til Byrådet ved borgmester Vicky Holst Rasmussen 
 

Dato: 28.10.2022 
 

Med henvisning til Styrelsesvedtægten mellem Byrådet og Seniorrådet §4. stk. 2. kan Seniorrådet tage alle spørgs-
mål om anliggender på det ældrepolitiske område op til drøftelse. Dette gælder både spørgsmål af general karak-
ter, og spørgsmål udsprunget af konkrete sager. 
 

Seniorrådet opfordrer Ældre- og Sundhedsudvalget / Byrådet til at tage et meget undervurderet demensom-
råde op til politisk drøftelse og behandling. Fra tanke til fysisk handling går der typisk 4 – 7 år. 
 

INDLEDNING 
Seniorrådet rettede den 29. april henvendelse til Byrådet vedrørende kommende udfordringer på ældreområdet  
Derudover gjorde Seniorrådet også opmærksom på personer med demenssygdom i kommunen, såvel som i andre 
kommuner, der vil udgøre en væsentlig udfordring de næste 5 – 12 år med en ret så væsentlig stigning jf. Alzhei-
mer rapporten fra 2021 for Egedal Kommune. 
Med de oplysninger, som rådet nu er blevet bekendt med, er situationen væsentlig forværret , end hvad Seniorrå-
det først antog . Derfor denne henvendelse til udvalg og byråd; der er behandlet og godkendt af Seniorrådet. 
 

STATUS PÅ DEMENS I EGEDAL KOMMUNE – SEPTEMBER 2022 
På Seniorrådets møde i september blev der fremlagt en status på demensområdet i kommunen ud fra stillede 
spørgsmål fra rådet: 
 

Spørgsmål: Er der beboere på de somatiske plejecentre (Egeparken, Damgårdsparken og Porsebakken), der bor 
på disse centre og har fået diagnosen demens? 
Svar: Ja, ca. 75% har diagnosen demens eller adfærd og kognitive udfordringer, der tyder på diagnosen. 
Ikke alle er diagnosticeret. 
 

Spørgsmål: Hvis det er tilfældet, er personaleressourcerne tilstrækkelige og vel uddannet til formålet? 
Svar: Det korte svar er nej…, men bag det skjuler der sig en meget nuanceret virkelighed. Den kvalificerede 
demensindsats kræver både viden og motivation fra personalets side. Ressourcerne er ikke tilstrækkelige, men 
vilkåret er, vi skal bruge ressourcerne bedst muligt. Der er uddannelsestilbud. 
Øvrige problemstillinger: 
• Det uhensigtsmæssige i beboersammensætningen, demente og ikke demente bor så at sige sammen. 
• De konsekvenser det kan have for arbejdsmiljøet, når demensramte bor i uhensigtsmæssige rammer 
• Personalefrustrationen, når vi ikke kan gøre det godt nok, og herunder kvalificeret personalemangel 
 

DEMENS 
Demens er en tilstand, hvor mentale færdigheder svækkes på grund af sygdom. Påvirkningen af hjernen er så 
udtalt, at det påvirker ens evne til at klare sig selv i hverdagen. Og det bliver værre med tiden. 
Demens er ikke defineret som en psykisk eller psykiatrisk lidelse men som en neurologisk sygdom. 
 

DEMENTE DER BOR PÅ EGEPARKEN, DAMGÅRDSPARKEN OG PORSEBAKKEN I DAG 
Kommunen råder i dag over 194 pladser på plejecentrene; hvoraf de 33 er konkrete demenspladser på Engbo og 
Solkrogen; dvs. 161 pladser. Ca. 75% har fået diagnosen demens, svarende til 121 personer. Herved er det en 
mindre del af ældre på 40 personer, som pt. ikke er blevet udret, og der bor på de tre somatiske plejecentre i 
kommunen. 
 

KOMMUNEN LAVER HANDICAPPOILTIL OG VÆRDIGHEDSPOLITIK 
Seniorrådet opfordrer Ældre- og Sundhedsudvalget / Byrådet til at lavet en konkret Demenspolitik, der f.eks. 
indeholder disse fokusområder: Visioner, støtte og rådgivning i hjemmet, aktiviteter, pleje og omsorg, boliger, 
evt. demenslandsby, information og vejledning, kompetenceudvikling, uddannelse mv. 
Seniorrådet stiller sin arbejdskraft til rådighed i et samarbejde med at udarbejde en Demenspolitik for Egedal 
Kommune. 
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