Til Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget
Seniorrådets høringssvar vedrørende udviklingsplan for demensområdet
Seniorrådet hilser det meget velkomment, at der med foreslåede demensudviklingsplan på en
konstruktiv og dækkende måde sættes politisk fokus på området med forslag til iværksættelse af
en række konkrete initiativer. Seniorrådet er enig i, at stigningen i antallet af borgere med demens
i Køge Kommune er en meget stor udfordring både menneskeligt og økonomisk.
Seniorrådet finder det specielt bekymrende, at der mangler døgnplejeboliger, daghjempladser og
aflastning. Som det fremgår af udviklingsplanen forventes antallet af demente at stige med 34% i
perioden 2015 – 2027. Heraf vil 236 borgere stigende til 356 havde behov for døgnplejebolig.
Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer imidlertid behovet en del lavere jfr. tabel 4 i planen!
Forklaringerne kan sikkert være mange. F.eks. kan det skyldes en stram kommunal
visitationspraksis eller manglende udredning. Det fremgår da også, at begge skøn er behæftet med
stor usikkerhed. Men uanset hvilke tal som er korrekte - er fakta - at Køge Kommune aktuelt kun
har 72 demensplejeboliger. Så der er tale om en stor udfordring, der skal håndteres.
Seniorrådet kan fuldt ud tilslutte sig udviklingsplanens konkrete anbefalinger og handleplan med
følgende bemærkninger/suppleringer:








At hjælp og støtte til nære pårørende udvides til også at kunne foregå i hjemmet som
supplement til daghjemsplads. Mange demente borgere er roligere og tryggere i egne
rammer. Samtidig er der tale om en forholdsvis ”billig” støtte, da der kun skal betales
lønkroner.
At indsatsen med forebyggelse og opsporing af demente prioriteres. Ved en tidligere
udredning vil der hurtigere kunne gives en forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
En tidligere indsats vil kunne udskyde behovet for mere omfattende
hjælpeforanstaltninger, og dermed også mindre ressourcekrævende.
Som udgangspunkt er Seniorrådet positiv over for anvendelse og udvikling af
demensteknologier i eget hjem, men det skal bruges med omtanke, i tæt dialog med
pårørende og ikke som en ”spare øvelse”.
At en øget inddragelse af frivillige skal være et supplement og ikke erstatning for uddannet
personale. Demens er komplekst og med mange og forskellige sygdomsforløb, der kræver
professionelle og dygtige medarbejdere.

Seniorrådet har noteret, at økonomien i forbindelse med gennemførelse af udviklingsplanen først
efterfølgende drøftes i forbindelse med de kommende budgetbehandlinger. Seniorrådet vil dog
ikke undlade allerede nu at bemærke, at gennemførelse af en række af de helt nødvendige
anbefalinger i planen kræver at der tilføres økonomiske ressourcer. I den forbindelse finder
Seniorrådet det oplagt at pege på de ekstra midler kommunen har fået tilført i 2016 i form af
”værdighedsmilliarden”.

Seniorrådet den 22. marts 2016

