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Udarbejde et forslag til en ”ny” Værdighedspolitik 2023 igangsat 
 
Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet til at udarbejde en Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje i 
hver kommunal valgperiode.  Den nuværende Værdighedspolitik blev vedtaget i september 2019 og indeholder 
ud over de syv påkrævede også et ottende tema om ”Frivillighed”. 
 

Den nuværende Værdighedspolitik vurderes stadig som værende relevant og tidssvarende, og samtidigt 
udspringer af et grundigt og tæt samarbejde mellem politikere, administration og borgere, blev det besluttet på 
Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2022, at der ikke skulle formuleres en helt nyt politik, men at den 
nuværende skulle gennemgås og revideres, hvor det blev fundet nødvendigt. 
 

Værdighedspolitikken blev på dialogmødet gennemgået tema for tema med henblik på at afdække, om der er 
afsnit eller passager, der bør revideres eller omskrives. 
 

Seniorrådet påpegede på dialogmødet en ”8. pind” demens, som bør indarbejdes i en ”ny” værdighedspolitik. 
 

Egedal Kommune får på samme tidspunkt en ny Handicappolitik, og der er som udgangspunkt et betragteligt 
overlap mellem disse to politikker både tematisk og i forhold til målgruppe. Derfor blev det også besluttet, at der i 
foråret 2023 gennemføres en involverende proces, hvor der udarbejdes handleplaner for de to politikker 
samtidigt og på tværs af Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ressortområder. 
 

Forslag til ”den 8. pind” Demens: 
 Det overordnede mål for Byrådets Demenspolitik er at skabe et demensvenligt samfund, som kan rumme 
mangfoldighed og opleves som trygt og inkluderende for borgere med demens. Borgere med demens og deres 
nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med værdierne: værdighed, tryghed og selvbestem-
melse. Dette kræver, at tilgangen til borgere med demens skal ske på et højt fagligt niveau, og at medarbejderne 
arbejder ud fra en helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang. Samtidig stiller det krav til, at der 
er gode rammer og relevante tilbud til borgere med demens og deres pårørende gennem hele forløbet. Endelig 
fordrer det, at demensindsatsen i Egedal Kommune bygger på en udviklingsorienteret tilgang, som har løbende 
opfølgning på indsatserne som en naturlig del. 
Ovennævnte kan være opstart på at udarbejde en egentlig demenspolitik for Egedal Kommune i 2023 i lighed 
med den udarbejdede Handicappolitik. 
 

Hvorfor nu det? 
Der er sket en væsentlig udvikling af demenssygdommen i Egedal Kommune; - såvel som i det øvrige Danmark. 
Nedenfor er uddrag fra 2016 til 2022. 

• Den nationale demenshandlingsplan 2025 
I 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om udmøntning af 470 mio. kr. i Den Nationale 
Demenshandlings-plan 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af handlings-planen 23 initiativer. 
DEMENS TARSKFORCE – midler modtages til og med 2025 Egedal Kommune modtager årligt ca. 2,4 mio.kr. 
Demenspolitik -  Demensvenlig kommune … 

• ViPensionister  Nr. 1 April – Juli 2017 11. årgang  Artikel: Et trygt og værdigt liv med demens  
Af Erhard Filtenborg, forhånd værende byrådsmedlem, der afsluttede artiklen om demens med: 
”Det kan vi bl.a. gøre ved hjælp af en konkret demenspolitik, som bør iværksættes.” 

• Seniorrådet har i Handleplaner 2017 – 2020 og 2020 – 2023 haft demens som et af planens hovedpunkter. 

• Seniorrådets demensskrivelse til ÆSU og Byrådet – den 28. oktober 2022 
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. 
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? 
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• 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 

 
EGEDAL KOMMUNEN LAVER HANDICAPPOILTIL OG VÆRDIGHEDSPOLITIK. Har Folkeoplysningspolitik. 
Seniorrådet opfordrer Ældre- og Sundhedsudvalget / Byrådet til at lavet en konkret Demenspolitik i 2023, 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 
Kommun 
 

Egedal Kommunes demenspolitik (særskilt politik)  
Visioner  
• Ingen skal opleve, at de står alene med en demenssygdom. Byrådet vil styrke og støtte mennesker med demens 
og deres nærmeste til at mestre de ændrede livsvilkår, som sygdommen gennem hele forløbet fører med sig, 
således at de i videst muligt omfang har mulighed for at leve det liv, de ønsker.  
• Byrådet vil bidrage til at skabe et demensvenligt samfund, som giver mennesker med demens mulighed for et 
godt hverdagsliv og deltagelse i samfundslivet.  
• Kompetenceniveauet blandt medarbejdere skal være højt og tage udgangspunkt i ny forskning og udvikling på 
området.  

Fokusområder i en kommende Demenspolitik 
for Egedal  
• Støtte og rådgivning i hjemmet  
• Aktiviteter  
• Pleje og omsorg  
• Boliger  
• Information og vejledning  
• Kompetenceudvikling  

Den nationale demenshandlingsplan 2025  
 
• Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling  
• Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering  
• Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens  
• Demensvenlig samfund og boliger (plejehjem)  
• Øget videns- og kompetenceniveau  
 

 
Denne skrivelse behandlet og godkendt af Seniorrådet på rådets møde den 2. december 2022.  
 
På vegne af Egedal Seniorråd 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 
 

- uddrag, der er vedtaget politisk… 
 

 
 
Bilag:  Dagsorden Social- og Sundhedsudvalgets status på demens januar 2015 (for 8. år siden…) 
 Sagsfremstillingen er ikke blevet mindre aktuel ultimo 2022 – tværtimod. 


