
Demensområdet i Faxe .   

 Demenslandsbyen 
Grøndalshusene Demensdagcenteret  

Kongsted plejehjem Demensafdelingen 
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Demenskonsulenterne .
 

Varetager mange forskellige opgaver . 

De kommer  i hjemmet , hvor er er brug for råd og vejledning 
De står for værgemålsansøgninger 
De hjælper med at vurderer behov for boligansøgning

Lige nu  er de behjælpelig  hos 190 borgere / pårørende . 

De underviser  og vejleder ansatte i kommunen . 
 



 Demenskonsulenterne  underviser   
Demens - Nøglepersoner  4 x årligt  

                              

Plejehjem og udegrupper kan kontakte demenskonsulenterne  for råd og vejledning .
Demenskonsulenterne deltager gerne på personalemøder hvis det ønskes .   



Pårørende grupper   
Der deltager  lige nu 10-16  pårørende   hver anden fredag . 
 

Pårørende kursus  - for ny diagnosticeret.  

  kurset er på 5 moduler  - der har indtil nu  været  10-16 deltager pr gang.  



ØDA 
Et tilbud til Demensramte og
 pårørende i Køge, Stevns os Faxe kommune. 

Demensrådgivning  åbent hver mandag 2 timer

Juridisk rådgivning 1 x mdr. fordelt mellem de 3 kommuner . 

Pårørende højskole ( er afholdt )  for yngre  med
demens sygdom og pårørende 

Pårørende Højskole  sidst på året for borgere over 67 
 

IT bibliotek  Teknologiske  hjælpemidler, som kan lånes
 og afprøves inden egenbetaling  

Perioden for projektet er 2020-2023



Demens træningsteam  
Mandag :
Kvindegruppe på dalgården – fysisk træning og kognitiv stimulations terapi 

Tirsdag: ØDA
 herregruppe , nordskovsskolen og Oxe hytten.

 

Onsdag: 
Hjemmebesøg, opstartsbesøg  samt planlægning 

Torsdag: ØDA
Naturhold, Sibirien Faxe Ladeplads . 
Yogahold på Dalgården  som rykker til Stranden fra april . 

Fredag: 
Herregruppe på dalgården – Fysisk træning og kognitiv stimulationsterapi  





Høje følelsesmæssige krav – kan få  medarbejdere  til at italesætte
borger og pårørende som vanskelige. 

              Borger og pårørende  er ikke vanskelige!! – 
                               de har brug for støtte. 
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personcentreret

   Mindre medicin – mere pædagogik. 

                            Personcentreret omsorg 



Forståelse for egen adfærd ,er et vigtigt værktøj, i 
arbejdet med  mennesker med diagnoser .  

 måden du definerer 
borger på 

hvordan har du det?  

  resultatet af din 
kommunikation 

viser sig i den 
respons du får 

Mødet med 
borger 

Værdier – holdninger  - 
synsninger og fordomme 

    80% af  alle konflikter med beboer, er startet af personalet selv via deres adfærd 



•I Danmark lever cirka 85-90.000 mennesker med en 
demenssygdom. Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.

•Der er ca. 4.200 personer under 65 år med en demenssygdom i 
Danmark.

•Der konstateres hver år ca. 8.000 nye tilfælde af demenssygdom i 
Danmark

• 2040 forventes antallet af personer med demens over 60 år at 
vokse til 125-150.000

•Pårørende til hjemmeboende personer med en demenssygdom 
bruger i gennemsnit 6 timer om dagen til pleje og omsorg.

•Mellem 65-85% af alle plejehjemsbeboere har en demenssygdom. 

•I Faxe kommune er der registreret 586 personer over 65 år  der 
lever med en demens sygdom.
 

Kilde: Alzheimer foreningen 


