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At være demensansvarlig handler om at have overskud
til at hjælpe mennesker, der får demens ind på livet.
Og det handler om at have overblik og viden om, hvordan
Ældre Sagen kan hjælpe.

LÆS MERE OM ROLLEN SOM DEMENSANSVARLIG PÅ BAGSIDEN

>

SOM DEMENSANSVARLIG KAN DU HAVE FLERE FORSKELLIGE OPGAVER.
DIN ROLLE AFTALER DU MED LOKALBESTYRELSEN.
Anbefalinger for den demensvenlige lokalafdeling
Ældre Sagen har 4 anbefalinger for lokalafdelingernes arbejde
med at være demensvenlige.
• En demensansvarlig i lokalafdelingen
• Minimum én aktivitet for demensramte og/eller familier
• Rummelighed ift. involvering af demensramte med det gode
værtskab i fokus
• Information på den lokale hjemmeside, bl.a. med viden om
demens samt kontaktoplysninger til den demensansvarlige.

Den demensansvarliges rolle
Den ansvarlige er den person i lokalafdelingen, der er tovholder
på afdelingens indsatser for mennesker med demens og
pårørende. Det kan være en person i bestyrelsen eller en frivillig,
der refererer til bestyrelsen fx ved at deltage i bestyrelsesmøder
for at sikre koordinering.
Det vil være en fordel af have kendskab til demens eller have
mulighed for og lyst til at erhverve den fornødne viden. Den
demensansvarlige kan deltage i et årligt netværksmøde på
landsplan, som afholdes af sekretariatet.

OPGAVER FOR DEN DEMENSANSVARLIGE

Tværgående funktion
Som demensansvarlig, får du en tværgående funktion, da indsatsen sker indenfor mange områder bl.a. social-humanitære aktiviteter, motion, IT, pårørende og ældrepolitisk. Du er således
den, der har overblik og kendskab til den fælles indsats i lokalafdelingen og nærmiljøet.

Afdelingens kontaktperson
Som demensansvalig er du også et ansigt udadtil, når medlemmer m.fl. henvender sig. Dette
kan vises på hjemmesiden, så medlemmer og andre ved, hvor man kan ringe og spørge om fx
mulighed for at deltage i cafémøder eller aktiviteter og lign.

Viden
Som demensansvarlig er det vigtigt at have en grundlæggende viden om demens. Den viden
kan findes ved at bruge Ældre Sagens folder ”Hvad er demens?” samt viden og rådgivning på
Ældre Sagens hjemmeside.

Kontakt til Ældre Sagens sekretariat
Den ansvarlige er også den person, der har kontakt til Ældre Sagens sekretariat, så det er
nemt for lokalafdelingen og sekretariatet at nå hinanden.

Lokalt samarbejde
Som ansvarlig kan du også have til opgave at koordinere med andre i lokalområdet. Det
betyder, at du skaber og vedligeholder kontakt til fx kommunen, plejehjem og andre lokale
organisationer. Vi anbefaler, at man inviterer til to årlige møder, som giver mulighed for at
involverede kan mødes og evaluere initiativer og aftaler.

Hvis du ser dig selv i denne rolle, skal du mødes med bestyrelsen, så I kan få afstemt
jeres forventninger. I bør også afstemme forventninger med de forskellige aktivitetsledere
i Ældre Sagen samt lokale aktører, som I samarbejder med. Det kan være kommunens
demenskoordinator, plejehjemmet, lokale fritidsorganisationer, motionsklub, skoler og m.m.

2018.08.40.86.2

VIL DU VÆRE DEMENSANSVARLIG I DIN LOKALAFDELING?

