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Status på demensområdet i Egedal Kommune - 
orientering 

Acadresag nr. 14/25480 

Beslutningstema 

Der gives orientering om status på demensområdet i Center for 
Sundhed og Omsorg 

Kompetence til afgørelse 

Social- og Sundhedsudvalget 

Indstilling 

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Flere og flere borgere i Danmark rammes af demenssygdomme, bl.a. 
fordi flere lever længere. Nationalt Videnscenter for Demens 
estimerer, at der i dag er omkring 500 borgere med demenssygdom i 

Egedal Kommune. Dette tal forventes at stige til over 800 i 2025 og 
over 1.100 i 2035. Årsagen er naturligvis den forventede stigning i 

antallet af de ældste i kommunen. Der er ikke nogen kur for 
demenssygdomme i dag, der er kun medicin, der kan udskyde 
symptomerne, medmindre demens skyldes andre sygdomme / 

tilstande der kan behandles. 
  

Borgere med demenssygdomme har på stort set alle områder behov 
for særligt tilpassede tilbud. Det gælder i forhold til støtte til borger 
og pårørende i den tidlige fase af sygdomsforløbet, i forhold til behov 

for særlige dagtilbud i mindre rammer og med særligt uddannede 
medarbejdere, i forhold til aflastning, hvor det primært handler om at 

den pårørende aflastes og i forhold til plejeboligtilbud i særligt 
overskuelige rammer med særligt uddannet personale og i forhold til 
at enkelte herudover har brug for særligt tilpasset tilbud pga. deres 

adfærd. 
  

  
Egedal Kommune har i dag følgende tilbud til borgere med 
demenssygdomme: 

·         I Sundhedsteamet er ansat to demenskonsulenter, som har til 
opgave at være med til tidlig opsporing af demens, støtte og 
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vejledning til hjemmeboende borgere med demenssygdomme og 

deres pårørende. Demenskoordinatorerne koordinerer også 
borgerforløb i samråd med kolleger med forskellig faglig 

baggrund. Demenskoordinatorerne har det sidste år haft kontakt 
med 174 borgere. 

·         Egedal Kommune har i dag to små dagcentertilbud med samlet 

38 visiterede borgere. Når disse 2 enheder samles i det nye 
aktivitetscenter i Damgårdsparken til juni 2015, vil der kunne 

visiteres lidt flere borgere, uden at der tilføres ressourcer. Der er 
pt 31 borgere på venteliste, hvoraf 12 er startet i dagcenter 1-2 
dage om ugen, men de ønsker flere dage. Kapaciteten er således 

for lille i forhold til dette behov. 
Når dagtilbuddet samles og flyttes til Damgårdsparken, vil der 

være fysiske rammer til at udvide til det antal, der er behov for, 
men ikke for nuværende de nødvendige personalemæssige 
ressourcer. 

·         Tilbud om døgnaflastning gives også til borgere med 
demenssygdomme, for at aflaste den pårørende, der passer 

borgeren døgnet rundt i hjemmet, eller til borgere, der venter på 
en plejebolig. I 2014 har der været ca. 40 borgere med 
demensdiagnose på aflastningsophold i kommunens døgnpladser. 

·         Egedal Kommune råder i dag over 2 bo enheder, som er 
målrettet borgere med middelsvær demens, med henholdsvis 16 

boliger (Engbo i Ølstykke) og 17 boliger (Solkrogen i 
Damgårdsparken). 

Center for Sundhed og Omsorg og Den Tværfaglige myndighed 
vurderer, at omkring halvdelen af de 40 borgere, der venter på 
plejebolig i dag, vil have behov for et botilbud i en 

”demensenhed”. De fleste af disse borgere tilbydes i dag en 
”almindelig” plejebolig, da der er for få ”demensboliger”. 

Demensenhederne har i dag en normering der ligger 15 % over 
normeringen på kommunens andre plejecentre, og medarbejderne 
her har speciel uddannelse i forhold til pleje af borgere med 

demenssygdomme. 

·         Egedal Kommune råder i dag ikke over tilbud til særligt 

udadreagerende borgere eller borgere der går fra plejeenheden. 
De sidste år har der løbende været 1-3 borgere med særlige 
behov. Det er svært / ikke muligt at finde egnede tilbud til disse, 

og løsningen har derfor været særlig bemanding ofte døgnet rundt 
i en af plejeboligerne på kommunens plejecentre eller i hjemmet. 

 
 
Egedal Kommune har fremadrettet behov for: 

·         Der er pres på de ydelser, som demenskoordinatorerne leverer i 
forhold til de hjemmeboende borgere med demenssygdomme og 

deres pårørende. 
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Det må derfor forventes, at presset fremadrettet vil overstige de 

ressourcer, der i dag er til rådighed til dette område. 

·         Der er 38 borgere på venteliste til plads i dagcenter for borgere 

med demenssygdomme, hvilket belaster dels de pårørende og 
dels hjemmeplejen. 
Der vil fortsat være behov for døgnaflastningspladser til borgere 

med demenssygdomme. Dette er indtænkt i dimensioneringen af 
Døgnpladserne i det nye Sundhedscenter, men det kan give 

problemer, at der ikke er plads nok til dette, frem til plejecenter 
Egeparken åbner i marts 2016. 

Der vil fremadrettet være behov for flere plejeboliger i enheder 

indrettet og bemandet til pleje af borgere med demenssygdomme.  
Der viser sig også et stigende behov for pladser til borgere med 

demensformer med svære personligheds- og adfærdsforstyrrelser, 
hallucinationer og/eller tvangshandlinger. Det er pladser i mindre 
enheder, der evt. har boliger, der kan afskærmes helt fra andre 

boliger og som er særligt bemandede døgnet rundt. 
Der har det sidste år løbende været 1-3 beboere i de nuværende 

demensenheder, der har krævet fast vagt i perioder. Disse pladser 
kunne etableres i en mindre enhed f.eks. med plads til 6 – 8 beboere. 
  

Hovedkonklusionen i forhold til Egedal Kommunes fremadrettede 
behov for tilbud til borgere med demenssygdomme er, at der vil 

være behov for løbende udvidelser i forhold til alle nævnte tilbud. 
  

Hvad er demens? – bilag vedlagt. 

Konsekvenser for budgettet 

Sagen har ikke konsekvenser for budgettet 

Borgerinddragelse 

Seniorrådet får sagen til orientering 

Bilag  

1 Åben Hvad er demens.pdf 164469/14 
 

  

 


