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For tiden er der en masse tiltag 
på demensområdet, både i kom-
muner, regionalt og på landsplan. 
Arbejdet med at udvikle og imple-
mentere sundhedsaftaler, kroni-
kerforløb og forløbsprogrammer 
er i gang mellem regioner og 
kommuner. Servicestyrelsen har 
også en række aktiviteter, både 
velkendte og helt nye. Desuden 
kan det ses i medierne, at de-
mens for tiden er et emne, der 
optager rigtigt mange. 
 
Handlingsplan om demens 
I forbindelse med finanslov 2010 
blev det aftalt, at der skal nedsæt-
tes en arbejdsgruppe, der skal 
komme med en rapport samt 
eventuelle forslag, som kan dan-
ne grundlag for en national hand-
lingsplan på demensområdet. 
Arbejdsgruppen vil bestå af re-
præsentanter fra Indenrigs- og 
Socialministeriet, Sundhedsmini-
steriet, KL og Danske Regioner, 
og vil blive sekretariatsbetjent af 
de to ministerier. Det forventes, at 
arbejdet afsluttes i efteråret 2010. 
 
Justering af lov om magtanven-
delse 
I forhold til revision af magtregler-
ne har Servicestyrelsen indgået i 
en arbejdsgruppe, der skulle op-
stille forslag til mulige ændringer 
af gældende regler i lov om social 
service vedrørende magtanven-
delse over for voksne. 
Der foreligger nu et forslag til ju-
stering af loven. Indtil d. 15. de-
cember 2009, havde en række 
organisationer foreninger mv. mu-
lighed for at komme med be-
mærkninger til lovforslaget 
(DKDK afleverede høringssvar 
primo december 2009, red.) 
Det forventes, at lovændringen 
behandles i Folketinget i løbet af 
foråret. 
 
Ændringsforslaget og høringssva-
rene kan ses på denne adresse:  
www.borger.dk/Lovgivning/
Hoeringsportalen/Sider/
Fakta.aspx?hpid=2146001144 
 
 
 
 

Nye skemaer for registrering 
og indberetning 
Sideløbende har Servicestyrelsen 
i samarbejde med departement 
for Indenrigs- og Socialministeriet 
udarbejdet en ny udgave af ske-
maer til registrering og indberet-
ning af magtanvendelse. Skema-
erne er bygget op omkring lovgiv-
ningen, som den ser ud lige nu. 
Skemaerne blev taget i brug pr. 1. 
januar 2010 og kan downloades 
på følgende link:  
www.servicestyrelsen.dk/
wm153671 
 
Konsekvenser ved anvendelse 
af reminiscens 

Servicestyrelsen har, efter afslut-
ningen af forskningsprojektet om 
reminiscensmetoden, udgivet pje-
cen ”Husker du?”. Pjecen er 
tænkt som inspiration til arbejdet 
med reminiscensmetoder og be-
skriver desuden, hvordan imple-
menteringen af reminiscensmeto-
den kan foregå i en plejeenhed. 
Samtidig er den samlede rapport 
om forskningsprojektet blevet 
trykt og udgivet i bogform. Pjecen 
og bogen kan bestilles via Ser-
vicestyrelsens hjemmeside.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultater efter fem Dialogmø-
der om samspil 
En samling af de forslag om sam-
spil mellem myndighed og prak-
sisfelt fra de fem regionale dialog-
møder er nu tilgængelig på hjem-
mesiden og kan downloades eller 
fås som pjece. Forslagene bygger 
på de mange gode ideer og dis-
kussioner, som fremkom på dia-
logmøderne der blev afholdt i 
slutningen af 2009. 
 
Pjecen: Dialogmøde-ideér om 
magtanvendelse 

 

Demente patienter, forbedret 
pleje og styrket kommunikation 
Servicestyrelsen påbegyndte pri-
mo 2008 kompetenceudviklings-
projektet "Forbedret pleje til de-
mente patienter". Netop nu er 
kompetenceudviklingsforløbene 
tæt på at være afsluttet som i de 
fem regioner. I forbindelse med 
evalueringen af de ganske for-
skellige forløb udkommer en rap-
port samt et idékatalog. Kataloget 
giver forslag til, hvordan kompe-
tenceudvikling mellem sektorerne 
kan tilrettelægges samt idéer til 
forankring af ny viden. 
  
Fornyet samarbejde på  
demensområdet 
Servicestyrelsen ønsker at støtte 
implementering samarbejdet på 
demensområdet mellem primær 
og sekundær sektor og ikke 
mindst videreførelser af erfaringer 
fra samarbejdsmodellerne før 
kommunalreformen. Servicesty-
relsen har tilbudt de fem regioner 
og de respektive kommuner tilbud 
om støtte, hvor ansøgningsfristen 
udløber ultimo januar 2010.  

 
 
Nyt fra Servicestyrelsen 
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www.borger.dk/Lovgivning/
www.servicestyrelsen.dk/

