
 

 

Vision for et godt og meningsfuldt liv med demens 
 
 
Rudersdal Kommunes vision på demensområdet er, at borgere med demens og deres 
pårørende oplever at have en god og meningsfuld hverdag. 
 
I mødet med borgeren med demens og dennes pårørende skal vi se forskelligheden i 
mennesket bag sygdommen og i selve sygdommen. Vi skal møde den enkelte i en individuel, 
helhedsorienteret tilgang, hvor meningsfuldhed og indflydelse på eget liv er centralt. Disse 
værdier udgør rammen for Rudersdals samarbejde med mennesker med demens og deres 
pårørende, og visionen sætter den samlede retning for initiativerne på demensområdet. 
 
 

Værdighed og meningsfuldhed 
i sygdomsforløbet 
Demens griber ind i alle områder af livet; 
eksistentielt, følelsesmæssigt, socialt og 
fysisk. Visionen er, at mennesket med 
demens gennem hele sygdomsforløbet 
mestrer de fysiske og mentale tilbageskridt 
og svære følelser på måder, der giver rum 
for oplevelsen af værdighed, tryghed og 
meningsfuldhed og giver mulighed for at 
indgå i værdifulde relationer og 
fællesskaber.  
 

De bedste vilkår til at mestre 
sygdommen 
Visionen er, at omgivelserne giver de 
bedst mulige vilkår for den enkeltes 
mestring af sygdommen. Det vil sige, at 
man mestrer sygdommen sammen med 
sine nære, bekendte, ligesindede og - med 
tiden i stigende grad - professionelle (og 
hjælpemidler). 
 
Samtidig skal aktiviteter, viden, tilbud og 
teknologier på tværs af civilsamfund, 
kommune og region bidrage med 
forudsætningerne for, at den 
sygdomsramte, familien og medarbejderne 
kan mestre udfordringerne ved 
sygdommen bedst muligt. 

Demensegnet boligindretning 
De fysiske omgivelser har stor betydning 
for trivsel og livskvalitet for mennesker 
med demens. Visionen er, at 
demensegnet indretning af både eget 
hjem og senere plejebolig bidrager til at 
skabe de bedst mulige vilkår. 

 

Støtte til familie og venner 
Demens griber også ind i partnerens, 
familiens og vennernes liv. Visionen er, at 
partner og familie selv har et meningsfuldt 
liv samtidig med, at de hjælper den 
sygdomsramte. Samarbejdet med 
kommunen skal understøtte de 
pårørendes store omsorgsarbejde, 
samtidig med at der er fokus på at skabe 
rum til de pårørendes eget liv og trivsel. 
 

Individuelt tilpasset samarbejde 
Demens rammer forskelligt og udvikler sig 
over tid. Visionen er, at samarbejdet er 
tilpasset den enkeltes behov og ønsker, 
og at samarbejdet tilpasser sig i takt med 
udviklingen i sygdommen.  Samarbejdet 
tager udgangspunkt i at skabe en 
sammenhængende indsats af høj faglig 
kvalitet. 

 
 
Med udviklingen af det strategiske fokus på demens er der udpeget seks særlige 
fokusområder: meningsfuld hverdag og livskvalitet; familie og venner; information; 
demensegnede boliger, koordinering og organisering samt medarbejderkompetencer. 
Visionens værdi skabes, idet den omsættes til handling i samspillet mellem borgere, 
pårørende, fagprofessionelle og civilsamfund. 


