SEMINAR 4

Hvad er demenskoordinatorens rolle, når en person med udviklingshæmning muligvis har demens?

Demenskoordinatorens rolle

Downs syndrom (DS)

Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens
På grund af bedre levevilkår er der i dag flere ældre udviklingshæmmede
borgere. Mennesker med Downs syndrom har en høj risiko for at udvikle
demens. Henvendelser om udredning kommer ofte senere i et demensforløb, da demens er noget nyt for mange pædagoger. Henvisninger sendes
til Rigshospitalet – det er nok, at der står Downs syndrom på disse. Det kan
være en lang proces at få gennemført en udredning, da personer med
Downs syndrom kan være meget stædige - de vil have det på deres måde.
Man skal være opmærksom på, at der kan være andre årsager til en nedsat kognitiv funktion. Der kan være tale om dårlig hørelse, da de danner
meget ørevoks og bør have skyllet ører mindst én gang årligt. Personer
med Downs syndrom udvikler hyppigere grå stær end andre og skal derfor
tjekkes jævnligt af en øjenlæge. Epilepsi optræder ligeledes hyppigt - vær
opmærksom på skiftende opmærksomhed. Forekomsten af depression er
også stor - der er ingen redskaber til afdækning af dette ved Downs syndrom.
Udredning
Udredning af mennesker med Downs syndrom er vanskelig, da relevante
undersøgelser ofte ikke kan gennemføres. Diagnosen baseres derfor ofte
på anamnese lavet af pædagogerne på bostedet sammenholdt med observationer af ændret adfærd og funktionsevne gennem tiden. Der er udviklet
et vurderingsskema for udviklingshæmmede. Det anbefales, at man udfylder skemaet første gang i 35 - 40-års alderen og derefter ca. én gang årligt,
for at følge den samlede funktionsevne.

Når demenssygdommen udvikler sig, tales der ofte om, at beboeren eventuelt skal flytte i en plejebolig, da mange bosteder ikke er bemandet om
natten. Det anbefales, at beboeren forbliver på bostedet. Lise C. Salem fraråder, at beboeren flyttes på plejehjem.

Det er ofte et skøn at behandle med demensmedicin, da en egentlig udredning ofte ikke kan gennemføres.

Se vurderingsskema for udviklingshæmmede her.
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