Indsatskatalog, demens
Aflastning/Afløsning
Målgruppe

Ægtefæller eller andre nære pårørende, der passer voksne borgere med
en demenssygdom eller med demenslignende adfærd.

Kvalitetsmål

Formålet med aflastning/afløsning er, at:

Aktiviteter,
der kan indgå i indsatsen

Borgerens opgaver



Aflaste den pårørende under dennes sygdom eller ferie



At pårørende kan genvinde kræfter og derved kunne støtte borgere med en demenssygdom eller en demenslignende adfærd i at
blive i eget hjem længst muligt



Afløse den pårørende, så denne fortsat kan føre et aktivt liv og
bevare sit netværk



Aflaste den pårørende, så denne fortsat kan varetage daglige omfattende plejeopgaver



Forebygge hospitalsindlæggelser

Borgeren kan tilbydes:


Afløsning i eget hjem



Døgnophold i en midlertidig bolig

Ved døgnophold på aflastningsplads er der egenbetaling for kost, vask og
leje af linned. Gældende takster kan findes på kommunens hjemmeside
her. For nærmere information henvises til kommunens kvalitetsstandard
for boliger.
Borgeren skal selv sørge for kørsel til og fra aflastningsophold. Borgeren
skal selv medbringe toiletartikler, tøj, medicin m.m.

Vejledende tidsforbrug

Aflastning i eget hjem kan foregå i op til 4 timer ugentligt i dagtimer på
hverdage.
Døgnopholdets varighed er som udgangspunkt maks 2 uger, men kan reguleres på baggrund af en individuel vurdering af borgers behov.
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Indsatskatalog, demens
Demensboliger
Målgruppe

Borger med en diagnosticeret demenssygdom, som ikke kan tage vare på
egne behov og har brug for et skærmet miljø.
Det kan være borgere, som:


Har en svær demenssygdom, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses i en almindelig plejebolig



Har et stort behov for struktur og guidning, og som har en udadreagerende adfærd, som bevirker, at borgeren har behov for personer omkring sig med særlige kompetencer til at varetage deres
behov

Kvalitetsmål

Målet er, at give borgeren en overskuelig og tryg hverdag.

Aktiviteter i visitationen

Visitator på sundheds- og omsorgsområdet vurderer, om borgeren er i målgruppen for en plejebolig/demensbolig. Demenskoordinator inddrages i visitationen med henblik på at finde det bedst egnede boligtilbud til borgeren. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse.
Tildeling af demensbolig sker efter en behovsvurdering. Den borger, der
har det største behov, tilbydes den ledige demensbolig.

Borgerens opgaver

Borgeren skal henvende sig til visitationsafdelingen under sundheds- og
omsorgsområdet for at blive visiteret til en demensbolig. Senest 7 dage
efter at have modtaget tilbud om demensbolig skal borgeren give besked
til visitator, om borgeren ønsker boligen.
Borgeren og/eller dennes pårørende står for flytning samt møblering af
demensboligen. Borgeren skal selv tegne indboforsikring.
Takster for indskud og husleje kan findes på kommunens hjemmeside her.

Boligernes placering
og antal



Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa: 10 boliger til borgere med
behov, der ikke kan tilgodeses i almindelig plejebolig



Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa: 5 boliger til borgere med en
svær udadreagerende adfærd, som har behov for personer omkring sig med særlige kompetencer til at varetage deres behov



Plejecenter Møllehjemmet, Auning: 6 boliger til borgere med behov, der ikke kan tilgodeses i almindelig plejebolig

For nærmere information henvises til kommunens kvalitetsstandard og
indsatskatalog for boliger.
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Indsatskatalog, demens
Dagtilbud
Målgruppe

Målgruppen er:


Kvalitetsmål

Aktiviteter,
der kan indgå i indsatsen

Borgere med en demensdiagnose eller som er under udredning for
demens, og som har behov for et særligt tilbud

Målet er, at:


Bevare borgerens funktionsevne



Medvirke til strukturering af hverdagen



Borgeren kan indgå i sociale fællesskaber med ligestillede



Bidrage til øget trivsel og tryghed



Rehabiliterende indsatser



Træning - socialt, fysisk og kognitivt

Borgerens opgaver

Der er egenbetaling for kost, aktiviteter og transport til og fra dagtilbud.
Gældende takster kan finde på Norddjurs Kommunes hjemmeside her.

Vejledende tidsforbrug

Borgeren visiteres som udgangspunkt til 1 dag om ugen i dagtilbud, ved
særlige behov maks 2 dage om ugen i dagtilbud.

Aktiviteter i visitationen

Borgeren visiteres af en demenskoordinator i samarbejde med personale
fra dagtilbuddet.
Der er løbende visitation. Ved venteliste tildeles tilbuddene efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Tilbuddenes placering
og åbningstider

Hytten v/ Fuglsanggården
Trekanten 1A, 8500 Grenaa
Tidspunkt: hverdage mellem kl. 9.00 - 15.00
Damhuset
Nordkystvejen 31, 8961 Allingåbro
Tidspunkt: hverdage mellem kl. 9.00 – 15.00 (dog lukket onsdag)
Oasen
Gammel Rimsøvej 10, 8585 Glesborg
Tidspunkt: tirsdag fra 9-15 og fredag efter aftale
Der kan forekomme aflysninger pga. sygdom eller ferie.
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Indsatskatalog, demens
Træning
Målgruppe

Borgere med en demenssygdom eller med demenslignende adfærd, som
har behov for et skærmet træningstilbud.

Kvalitetsmål

Målet er, at:


Fastholde borgerens funktionsevne



Borgeren kan indgå i sociale fællesskaber med ligestillede



Bidrage til øget trivsel og tryghed for borgeren

Aktiviteter,
der kan indgå i indsatsen

Indsatsen indeholder træning på hold.

Borgerens opgaver

Borgeren skal som udgangspunkt selv sørge for transport. Under særlige
omstændigheder kan der søges om kørsel. Der er egenbetaling for transport. For nærmere information henvises til kommunens kvalitetsstandard
for kørsel.

Vejledende tidsforbrug

Borgeren kan maksimalt visiteres til træning 2 gange ugentligt i tre måneder.

Aktiviteter i visitation

Træning tilbydes efter en konkret, faglig og individuel vurdering af borgers
behov for træning. I vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på,
at borgeren er motiveret for at vedligeholde eller genoptræne mistede
færdigheder.
Borgeren vil senest 14 dage efter henvendelse modtage en skriftlig afgørelse.

Tilbuddenes placering

Træningscenter Posthaven
Posthaven 48
8500 Grenaa
Træningscenter Auning
Elme Allé 6
8963 Auning
Der kan forekomme aflysninger pga. sygdom eller ferie.
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Indsatskatalog, demens
Udredning
Målgruppe

Borgere med en demenslignende adfærd, der ikke har en demensdiagnose.

Kvalitetsmål

Målet er:
 At borgeren bliver af- eller bekræftet i en demensdiagnose

Aktiviteter,
der kan indgå i indsatsen

Borgerens opgaver



At borgeren udredes så tidligt, at borgeren selv kan medvirke til
beslutninger vedrørende egen fremtid



Tidlig udredning med henblik på at borger og pårørende får bedst
mulig støtte i forhold til at skulle leve med en kronisk sygdom



At borger får hjælp til vurdering af behov for fremtidig hjælp og
støtte



Besøg af demenskoordinator, som kan bistå med koordinering af
indsatser i forbindelse med udredningen



Bistand til udredning ved egen læge/demensklinikken



Døgnophold for borgere, der har en demenslignende adfærd, og
hvor udredningen ikke kan foregå i borgers eget hjem pga. aktuel
akutfase eller fremskredne symptomer

Borger og pårørende skal indgå aktivt i udredningsprocessen.
Der er egenbetaling for transport til/fra ophold på udredningsplads. Gældende takster kan findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside her.

Vejledende tidsforbrug

Demenskoordinator igangsætter udredningen hurtigst muligt efter en konkret og individuel vurdering af borger.
Visitator og demenskoordinator visiterer til et udredningsophold på Plejecenter Fuglsanggården, hvis det ikke er muligt at foretage udredningen i
borgers eget hjem.

Varighed/
tidsbegrænsning

Udredningsforløbet tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering
og kan være fra 3-6 måneder.
Et udredningsophold på en døgnplads kan maks. vare 2-4 uger og er baseret på en individuel vurdering af borgerens behov. Såfremt borgeren skal
visiteres til plejebolig, skal borgeren forvente, at ventetiden finder sted i
egen bolig efter endt udredning, indtil relevant plejebolig er ledig. Der
iværksættes den fornødne hjælp i hjemmet.
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Indsatskatalog, demens
Åben rådgivning
Målgruppe

Borgere med en demenssygdom eller en demenslignende adfærd samt
nærtstående til borgere med demenssygdom eller demenslignede adfærd.

Kvalitetsmål

Målet er, at:
 Rådgive i forhold til udredning af demenssygdom

Aktiviteter,
der kan indgå i indsatsen



Rådgive i forhold til hverdagslivet med en demenssygdom



Informere om kommunens tilbud



Rådgivning ved demenskoordinator



Åbne gruppearrangementer, fx demensskole eller pårørendeaften



Rådgivning vedr. transport, kørekort og demens



Krisebearbejdning



Fremtid - at tage stilling i tide

Borgerens opgaver

Borgeren og pårørende skal udvise interesse for rådgivningen.

Vejledende tidsforbrug

Rådgivningen leveres på hverdage efter en individuel vurdering.
Demenskoordinator Grenaa/Glesborg:
Telefontid: Hverdage kl. 13.30 – 14.30.
Telefonnummer: 21 19 83 11.
Demenskoordinator Allingåbro/Glesborg:
Telefontid: tirsdag-torsdag ml. kl. 08.00-09.00 eller 13.30-14.30
Telefonnummer: 86 48 03 88 / 89 59 39 00.
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