
 

KVALITETSSTANDARD 
 
Særligt aktivitetstilbud til borgere med en demens diagno-
se  

Godkendt Hjørring Byråd 27. april 2022 
 

Lovgrundlag    
   

Lov om Social Service § 104 om aktivitets- og samværstilbud    

    
Målgruppe   Borgere, der er kognitivt svækket af en demens sygdom i et 

omfang, der kræver en særlig indsats, for at borgeren kan 
indgå i meningsfulde aktiviteter sammen med andre. 
 
Borgere der har: 

 Væsentlig nedsat evne til at strukturere, tilrettelægge 
og udføre aktiviteter på egen hånd 

 Væsentlig nedsat evne til at rumme mange menne-
sker og sanseindtryk 

 Besvær med at sætte ord på egne ønsker og behov 
    
    
Formål    Formålet er at øge eller vedligeholde borgernes livskvalitet 

ved: 
 At vedligeholde og stimulere borgerens fysiske, psyki-

ske og sociale funktioner 
 At forebygge isolation og ensomhed 
 At bidrage til at forebygge udbrændthed hos ægtefæl-

le og pårørende 
    
    
Indsats   Gruppebaseret aktivitetstilbud, hvor der i videst muligt om-

fang tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov, øn-
sker, ressourcer og livshistorie. Der kan indgå aktiviteter af 
både social, kulturel og kreativ karakter samt aktiviteter med 
henblik på at vedligeholde og stimulere krop og psyke gen-
nem bevægelse og musik.  
 
Tilbuddet udføres i individuelt tilpassede små og overskueli-
ge grupper.  
 
Ud fra det enkelte aktivitetscenters muligheder oprettes 
aktiviteterne i omgivelser, som så vidt muligt tilgodeser 
borgerens behov 

    
    
Omfang og varighed    Tilbuddets omfang afhænger af en individuel vurdering af 

den enkelte borgers behov. Der er typisk tale om 1-4 gange 
pr. uge.  
 



 

Borger kan, efter en konkret individuel vurdering, tilbydes 
ind- og hjemkørsel med aktivitetscentrets bus eller med NT-
kørselsordning.  

    
    
Opfølgning på indsatsen   Indsatsen justeres løbende, så den i videst muligt omfang ta-

ger udgangspunkt i borgerens aktuelle behov og funktionsni-
veau 

    
    
Omkostninger for borge-
ren 

  Borgeren betaler selv for mad og drikke samt udflugter og 
materialer, der forbruges i forbindelse med aktiviteterne.  
 
Det er muligt at bestille mad gennem den kommunale mad-
service eller medbringe madpakke.  

    
    
Kvalitetsmål    Efter visitering til aktivitetstilbud skal der efter senest 5 hver-

dage være aftalt tidspunkt for opstart eller hjemmebesøg.  
 
At borgerens livskvalitet øges eller vedligeholdes. 
Borgerens udvikling og trivsel følges løbende.  

    
    
Leverandør    Særskilte aktivitetstilbud til borgere med en demens sygdom 

tilbydes på følgende aktivitetscentre:  
 Lynggården i Hirtshals  
 Aktivhuset i Sindal  
 Lundgården i Vrå 
 Vesterlund i Hjørring 

    
Medarbejdere, der leverer ydelserne, har tavshedspligt.  

    
Ansøgning    Efter aftale med borger/pårørende kan medarbejdere, der er i 

kontakt med og kender borgeren (f.eks. hjemmeplejen, sy-
geplejen og forebyggende medarbejdere) henvende sig til 
demenskonsulenter, Myndighed Ældre eller til et konkret akti-
vitetscenter. Stillingtagen til bevilling sker i dialog mellem det 
enkelte aktivitetscenter, Myndighed Ældre og demensvejle-
der.  
 
Pårørende kan også selv kontakte myndighed, aktivitetscen-
ter eller demensvejleder.  

    
    
Sagsbehandlingstid     Ved henvendelse om aktivitetstilbud, vil stillingtagen til evt. 

bevilling som udgangspunkt ske inden for 5 hverdage.  
    
    
Særlige forhold    De enkelte aktivitetscentre har forskellige geografiske opta-

geområder.  
 
Ønskes et aktivitetscenter uden for eget optageområde, er 
det muligt, hvis man selv sørger for transport.  



 

    


