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Indledning
Demens er et af de nye indsatsområder i sundhedsaftalen mellem Region
Nordjylland og kommunerne. Jammerbugt Kommune vil gerne lave en god og
fremtidsorienteret
demenspolitik,
der
skaber
sammenhæng
mellem
sundhedsaftalen og Jammerbugt Kommunes tilbud på området. Prognoserne
viser, at der i de kommende år vil ske en øgning i antallet af mennesker, der
rammes af demens og at behovet for særlige foranstaltninger i den forbindelse
vil blive væsentligt større.For øjeblikket er tilbuddene på demensområdet i
kommunen vidt forskellige. For at opnå harmonisering og gode, relevante
tilbud, udarbejdes udkast til en demenspolitik og forslag til, hvordan denne
skal udmøntes på både kortere og længere sigt.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af følgende medlemmer :
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§
§
§
§
§
§
§
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Sundhedschef Kai Møller,sundhedsafdelingen
Gruppeleder Susanne Meelsen Nielsen, område Fjerritslev Vest
Demenssygeplejerske Annette Bro Christensen,sygeplejerskeenheden
Teamleder for Aktivitetsområdet Mette Schjøtt,sundhedsafdelingen
Ældrerådgiver Gunhild Olesen,sundhedsafdelingen
Visitator Gitte Kjeldgaard, myndighedsafdelingen
Projektleder Maj-Britt Gulstad, sundhedsafdelingen
Demenssygeplejerske Jette Mejlhede,sygeplejerskeenheden
Assisterende områdeleder Elin Gjerløv,ældreområdet
Uddannelseskonsulent Gitte Olenius,ældreområdet

Relevante medarbejdere kan inddrages ad-hoc, ligesom arbejdsgruppens
resultater skal høres i MED-strukturen.
Opgaven
Arbejdsgruppens opgaver består i at:
1.
2.

Beskrive et forslag til hvordan en samlet demenspolitik kan
tilrettelægges og organiseres i Jammerbugt Kommune.
Opstille en plan for hvordan forslaget/forslagene kan

3.

implementeres.
Udarbejde forslag til kvalitetsstandard og ydelseskatalog for
tilbud til demente i Jammerbugt Kommune.

Reference
Arbejdsgruppen refererer til sundhedschef Kai Møller
Resultat
Arbejdsgruppen skal formulere deres resultater i en skriftlig rapport.
Rapporten forelægges forvaltningsledelsen i SSB med henblik på
viderebehandling i det politiske system.
Derudover skal arbejdsgruppen følge tids- og handleplan for udarbejdelsen af
demenspolitik jf. nedenstående:

Tidsplan
Fase 1:
Arbejds
gruppe
arbejde
r

Fase 2:
Høring

Fase 3:
Afleveri
ng

Nedsættelse af arbejdsgruppe
3. kvartal 2008

13/5 – 14/5 2008

Deltagelse i Demensdagene i Bella Centret

27/8 2008

Demensvisionsdag i Multihuset, Skovsgaard

4. kvartal 2008

Arbejdsgruppemøder/undergrupper arbejder

1. kvartal 2009

Høring MED-udvalg 2. niveau

1. kvartal 2009

Høring Ældrerådet

Aflevering til forvaltningsledelsen SSB
Herefter kan gennemførselsfasen iværksættes
1. kvartal 2009

