Initiativ 16
1. Initiativ

•

2. Fokusområde

•

3. Beskrivelse

I dag har 42 pct. af beboerne på plejehjem og i plejeboliger en
demensdiagnose. Den samlede andel skønnes dog at være endnu
højere, da der hertil kommer de beboere, der lever med demens
uden at have fået en egentlig diagnose.

Flere demensegnede plejeboliger med demensegnede omgivelser
Demensvenlige samfund og boliger

I takt med, at andelen af ældre i befolkningen stiger, må det forventes, at antallet af borgere med en demensdiagnose, som har
behov for en plejebolig, også stiger. Det er derfor afgørende, at
både de eksisterende og de fremtidige plejeboliger kan imødekomme efterspørgslen efter flere og mere demensvenlige plejeboliger.
Demensvenlige boliger kan styrke livskvaliteten hos mennesker
med demens og bidrage til øget trivsel og forebyggelse af eksempelvis faldulykker.
Mange kommuner er i gang med ombygninger og tilpasninger af
eksisterende plejeboliger, og mange har også fokus på demensegnethed, når der bygges nyt. Men det er fortsat en udfordring at
dække behovet for plejeboliger, der kan imødekomme demensramtes behov.
Der er tidligere afsat i alt 48 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 til
kommunerne til mindre ombygnnger og nyindretninger af plejecentre, så de bedre imødekommer mennesker med demens behov.
Der ønskes en yderligere styrkelse af kommunernes indsatser
med at tilvejebringe flere demensegnede plejeboliger. Derfor
udmøntes en pulje, hvor kommunerne kan ansøge om midler til
konkrete projekter ,som gør eksisterende plejeboliger og -centre
mere demensegnede, jf. kriterierne i den nye mærkningsordning
(initiativ 17).
Kommunerne kan eksempelvis søge støtte til forbedringer som
demenssikring af indgangspartier og afdelinger, adgang til natur
og forbedring af lysforhold – forhold, der alle er af betydning for,
om personer med demens trives. Der vil også kunne søges midler
til, at den enkelte kommune kan få ekspertrådgivning fra eksempelvis et arkitetsfirma eller Statens Byggeforskningsinstitut, fx
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ude på de enkelte plejecentre. Det kan ske i forbindelse med
planlægning af demensegnede tilpasninger og ombygninger af
eksisterende boligbyggeri samt demensegnet nybyggeri.
En forudsætning for støtte er, at plejeboligerne mærkes med
hensyn til demensegnethed, og at støtten forbedrer demensegnetheden, jf. de opstillede kriterier.

4. Økonomi
(mio.kr.)

2016

2017

2018

2019

I alt

0

0

13

0

13

Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje, som administreres af Transport, Bygnings- og Boligministeriet. Der afsættes i alt 0,5 mio. kr. til
administration af puljen.

