Af Knud Damgaard Andersen, fuldmægtig, Servicestyrelsen

Nyt fra Socialstyrelsen
Som tidligere beskrevet i Nyhedsbrev 1, 2012 er arbejdet med de fem projekter i demenshandlingsplanen
samt formidling om magtanvendelsesreglerne godt i
gang.
Denne omgang nyheder fra styrelsen er derfor lidt kortere, da processerne i de enkelte projekter ikke nødvendigvis giver anledning til en masse nyt siden sidst.
Demenshandlingsplanens projekter
Vi ved nu, at vidensplatformen om de socialfaglige
metoder på demensområdet vil være klar til at gå i
luften med de første temaer i midten af 2013. Der vil
dels være temaer, som går på metodiske eller andre
faglige emner, dels temaer, som handler om problemstillinger. To temaer, som ligger indenfor den sidste
kategori er ”yngre mennesker med demens” og
”forebyggelse af udadreagerende adfærd hos mennesker med demens”. Temaerne vil dels kunne være
områder, hvor der er behov for ny viden eller sker en
udvikling, men kan også være deciderede ”videnshuller”, hvor der ikke pt. er viden. Et tema indenfor den
type, som formentlig vil komme, handler om selvmord
blandt mennesker med demens.
Kampagnen, som er en del af handlingsplanen, er nu
også under forberedelse. Den skal målrettes specifikke grupper i samfundet eller situationer, hvor mennesker med demens risikerer at tabe ansigt og på anden
vis ikke kan være sikre på at møde den fornødne forståelse og inklusion i samfundet. For at få de bedste
bud på, hvor det kunne være en kampagne sætter
bedst muligt ind, afdækkes temaet blandt andet gennem en workshop inden sommerferien. Her deltager
en kreds af fagfolk og andre videnspersoner, som kan
give bud på indsatsen. Ud fra det og forskellige andre
input, planlægges kampagnen. Hvordan den præcis vil
se ud, og hvilke faggrupper eller dele af samfundet,
den vil gå ud til, er derfor ikke klart endnu. Vi har naturligvis overvejet forskellige scenarier, men venter
med at træffe beslutning, til vi har fået lidt flere bud.

Har man i øvrigt ideer eller input, kan de sendes til
projektleder Anne Sophie Sandstød Nielsen på
ani@socialstyrelsen.dk
Rehabilitering og forebyggelse
Som de fleste nok ved, er såvel rehabilitering og forebyggelse aktuelle tendenser på ældreområdet. Som
tidligere nævnt i nyhedsbreve arbejder Socialstyrelsen
med to større projekter på dette område. Man kan nu
finde omtaler af den ”håndbog” om rehabilitering, som
er første skridt i det ene projekt, og som kommuner og
fagfolk inviteres til at give input til. Læs mere på
www.socialstyrelsen.dk/aeldre/aktuelt/giv-input-tilhandbog-i-rehabilitering
På www.servicestyrelsen.dk/aeldre/forebyggelse-ogsundhed kan man læse mere om det samlede projekt,
og om forebyggelses-området også. Såsnart der er nyt
om forebyggelsesprojektet, vil det stå her.
Kontakt projektleder Vibeke H. Worm vedr. rehabilitering på vwo@socialstyrelsen.dk og Lise Skov Pedersen vedr. forebyggelse på lpe@socialstyrelsen.dk.
Andet nyt
I dette nyhedsbrev kan man desuden læse om sansetab og demens, forfattet af konsulenter fra styrelsens
enhed ViHS (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler
og Socialpsykiatri). Herfra kan kun opfordres til at kigge på materiale, der udvikles i ViHS og andre af styrelsens fagområder.
I næste nyhedsbrev vil der være nyt om kommende
aktiviteter om mad, både i forhold til implementering af
redskaberne fra projektet ”God mad-god liv”, som blev
afsluttet sidste år, samt en kosthandlingsplan, der tager afsæt i viden fra projektet.
Desuden kan det anbefales at downloade eller bestille
seneste nummer af Social Fokus: Ældre, som handler
om aktiv aldring fra en række perspektiver.
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De tre nye pjecer om magtanvendelsesreglerne forventes klar i løbet af sommeren, og efter sommerferien vil der formentlig være nyt om initiativer på baggrund af Ældrekommissionens rapport.
Socialstyrelsen deltog, sammen med bl.a. DKDK og
en række andre eksperter og interessenter, den 11.
juni i referencegruppemøde i Sundhedsstyrelsen om
de kliniske retningslinier for demens. Arbejdet planlægges afsluttet omkring årsskiftet, og ser rigtigt
spændende ud.
Til sidst er det blot at sige god sommerferie, når den
tid kommer, og vi ses på Nyborg Strand til september
til Årskursus!
Indstilling til Årets DemensKoordinator
Husk at du kan være med til at bestemme, hvem der
d. 12. september skal modtage prisen som Årets Demenskoordinator 2012.
Du kan indstille en eller flere kollega(er). Det eneste
krav er, at din kollega er medlem af DKDK.
Forslag til Årets Demenskoordinator sendes til bestyrelsen, og indstillingen skal bestå af følgende:
1. Et kort resumé med begrundelse for valget.
2. Beskrivelse af på hvilken måde demenskoordinatoren har ydet en indsats.
Indsatsen kan f.eks. være indenfor kompetenceudvikling, supervision eller indenfor en af marginalgrupperne på demensområdet.
Send forslag til årets demenskoordinator 2012 pr.
post til sekretariatets adresse eller pr. mail:
info@demens-dk.dk
Indstillingen skal være sekretariatet i hænde senest d. 16. august 2012.
På www.demens-dk.dk kan læses om tidligere prismodtagere.

