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Sundhed og Omsorgs besvarelse af 10 dags-forespørgsel fra K 
vedr. forebyggende sundhed for mennesker med demens 
 
Forespørgslen omhandler forebyggende sundhed for mennesker med de-
mens med særligt fokus på personalets kompetencer til at vurdere borgers 
hørelse og syn. 
 
Generelt: 
Borgere, der modtager hjælp bliver vurderet af personalet ved en social og 
sundhedsfaglig udredning, herunder problemer med syn eller hørelse. 
 

Målgruppens primære kontaktflade er forebyggelseskonsulenterne, hvor: 

 +80-årige tilbydes en samtale årligt – medmindre de modtager både 
pleje og praktisk hjælp 

 75-årige tilbydes en samtale det år, de bliver 75 år 
 +65-årige tilbydes en samtale, hvis de er særligt udsatte – fx hvis de mi-

ster en ægtefælle, ægtefælle flytter på plejehjem eller vi får en henven-
delse fra bekymrede pårørende, venner, bekendte, lægen eller andre. 
 

Hvis borgeren vurderes til at have behov for mere støtte til helbredsmæssige 
udfordringer, kommer forebyggelseskonsulenten på flere besøg.  

Typisk består støtten i at hjælpe personen videre til fx hørelæge eller egen 
læge, der kan lave den egentlige afdækning/behandling. Ved hjemmebesø-
gene vurderer personalet borgerens samlede helbred, bl.a. hørelse og syn, 
da det er kendt at høre- og synstab kan forstærke demensrelaterede symp-
tomer. 

 

Spørgsmål: Hvordan er den interne uddannelse i Aarhus Kommune på 
de enkelte tilbud, så personalet er klædt på til denne opgave? 
Svar: Center for Syn og hjælpemidler underviser forebyggelseskonsulen-
terne og demensfaglige medarbejdere, så de klædes på til at vurdere høre- 
og synstab. Personalet foretager en vurdering af syn og hørelse i eget hjem, 
mens screeningen sker hos fx hørelæge eller egen læge. 

 

Spørgsmål: Hvordan vurderer personalet om borger har et høre- og/el-
ler synstab, og behov for besøg ved en hørelæge eller en synsprøve? 
Svar: Ved hjemmebesøg holder personalet bl.a. øje med om borger reage-
rer på henvendelser, når borger har ryggen til forebyggelseskonsulenten el-
ler om borger har svært ved at finde ting og læse medbragt materiale. 
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Spørgsmål: Hvordan sikres det, at de besøg, der er nødvendige for at 
afhjælpe problematikkerne omkring høre- og synstab, tilbydes? 
Svar: Ved mistanke om demens, inddrages demensfagligt personale i den 
forebyggende og opsporende indsats i samarbejde med forebyggelseskon-
sulenterne. Sammen hjælper de med at motivere og støtte borgeren til en 
udredning ved fx praktiserende læge og demensudredningsenheder. 

 
  Kærlig hilsen 
 

Jette Skive   
Rådmand /  
  Hosea Dutschke 
  Direktør 

 
 
 


