Af Knud Damgaard Andersen, fuldmægtig, Servicestyrelsen

Nyt fra Socialstyrelsen
Så står der ”2013” på kalenderen, og det bliver et
år med masser af aktiviteter på demensområdet,
også fra Socialstyrelsens side. Det kan man læse
mere om i det følgende.
Demenshandlingsplanen - de fem projekter
Som tidligere beskrevet på denne plads, så er
styrelsen ansvarlig for fem projekter i demenshandlingsplanen. Projektet om forebyggelse af

udadreagerende adfærd hos mennesker med
demens er tidligere beskrevet, og er nu i startfasen i de tre involverede kommuner (Hillerød, Syddjurs og Sønderborg). Vil man læse mere om
projektet kan man dels kigge på styrelsens hjemmeside, dels downloade eller bestille Social Fokus: Ældre –november 2012, som sætter spot på
anbefalinger i Den nationale handlingsplan på
demensområdet. Hent det på:
http://shop.socialstyrelsen.dk/products/socialtfokus-aeldre-november-2012,
Oplysning, inklusion, frivillighed og aflastning
Oplysningskampagnen, som skal give information
til de frivillige organisationer, der kan møde mennesker med demens i deres foreninger, vil løbe af
stabelen i foråret 2013. Kampagnen målrettes
f.eks. de ledere og frivillige, som møder personer
med demens, og giver dem information om, hvordan man bedre kan rumme, forstå og inkludere
mennesker med et kognitivt handicap. Det kan
både være i idrætsorganisationer, i de lokale tilbud til ældre, f.eks. aftenskoler, fagklubber, eller
lignende.
Projektet om samarbejde mellem kommuner og
frivillige organisationer om tilbud om motion er
også ved at være klar, og der vil blive indgået aftaler om udvikling af organisation og tilbud mellem styrelsen og tre-fire kommuner i løbet af foråret. Det er klart, at der er et vist overlap mellem
dette og det forrige projekt, og det er da også tanken at f.eks. informationsmateriale eller andet,
der udvikles i kampagnen, vil kunne bruge i dette
projekt.
Undersøgelsen af behov for aflastning og afløs-
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ning er afsluttet, og der foretages nu en grundig
behandling af data. Det vil blive offentliggjort på
via styrelsens hjemmeside, når undersøgelsens
resultater er klar.
Socialfaglige metoder og organisering
Endelig er der indsamling og formidling af viden
om socialfaglige metoder på demensområdet,
deres organisering og hvordan de implementeres. Tanken er, at den indsamlede viden, som
både vil dreje sig om specifikke metoder og om
særlige fokusområder, f.eks. yngre mennesker
med demens, udviklingshæmmede med demens,
udadreagerende adfærd mm., kan anvendes i
planlægning og udrulning af nye tiltag i kommunerne. De første temaer præsenteres på
www.socialstyrelsen.dk i begyndelsen af efteråret
’13.
Herefter vil der løbende komme flere temaer til - i
øjeblikket er der planlagt knap ti, som vi blive tilføjet i løbet af 2013-14.
Siderne om de enkelte temaer vil både formidle
forskningsbaseret viden og praksisviden. Styrelsen indsamler forskning om de forskellige metoder og indsatsområder, og afvikler ekspertgruppemøder, som bidrager til at identificere vigtige
elementer. Desuden inviteres forskellige projektledere, kommuner eller andre, som har haft succes med en given indsats, som er beskrevet og
dokumenteret, til at skrive eksempler, som også
bruges i formidlingen. Den systematik, der ligger
bag, stammer blandt andet fra vidensportalen på
børn- og unge området, som styrelsen også driver.

Magtanvendelsesområdet
I efteråret ’12 afviklede styrelsen, også i forbindelse med handlingsplanen, og i
samarbejde med uddannelsesinstitutioner fem ”Teach-the-teacher”- arrangementer. De var fordelt i hele landet, og satte spot på magtanvendelsesreglerne.
Det var heldagsarrangementer, som skulle give undervisere på skolerne, og
formidlere fra kommunerne både et ”brush-up” og et materiale at bruge fremover. Samtidig udkom de tre publikationer med den fælles titel
”Magtanvendelse i forhold til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk
funktionsevne”, målrettet hhv. ”Til borgere og pårørende”, ”Til fagpersoner” og
”Til myndighedspersoner”. Indhold og omfang varierer, men der er cases og
gennemgang af alle paragrafferne i magtanvendelsesreglerne på voksenområdet. I øjeblikket er udgivelsen til myndighedspersoner kun til download, men et
genoptryk forventes klar i løbet af foråret.

30 mio. kr. til et bedre liv på plejehjem
Partierne bag satspuljen har afsat 30 mio. kr. til initiativer, der skal
sætte fokus på plejehjemsbeboernes livskvalitet. Pengene skal bl.a.
bruges til at forbedre beboernes mulighed for at deltage aktivt i livet på
plejehjem, understøtte brugen af frivillige på plejehjem og udvikle medarbejdernes kompetencer. ”Værdighed, indflydelse på eget liv og gode
oplevelser hver dag var nogle af de værdier, Ældrekommissionen arbejdede ud fra, og som jeg mener, er helt centrale også for vores ældre borgere. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi i satspuljekredsen har
besluttet at sætte fem initiativer i gang, der netop understøtter, at plejehjemsbeboerne behandles med værdighed og respekt og får mulighed
for at leve et mere aktivt liv”, siger Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

I skrivende stund er der jo desuden en tilsynsreform undervejs, der formentlig i
en eller anden grad vil berøre lige præcis magtanvendelsesreglerne. Socialstyrelsen har en væsentlig rolle i både udformning og implementering af reformen.

De fem initiativer er:
• At øge medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet. Der afsættes
7,5 mio. kr. til at understøtte, at medarbejderne i det daglige arbejde
skal være opmærksomme på, at beboerne skal behandles som selvstændige individer med egne ønsker og behov.
• At udvikle mellemlederes ledelseskompetencer. Der afsættes 7,5
mio. kr. til at understøtte god ledelsespraksis på plejehjem.
• At styrke rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på
plejehjem. Der afsættes 5,5 mio. kr. til at forbedre samarbejdet mellem
beboerne, frivillige og personalet på plejehjem. Mange beboere ønsker, at der skal ske mere på plejehjemmene, og det kan de frivillige
bidrage til.
• At forbedre den palliative pleje på plejehjem. Der afsættes 6,5 mio.
kr. til at understøtte, at plejen i forbindelse med afslutningen på livet er
tilpasset beboerens ønsker, og at beboerne holdes så smertefri som
muligt.
• Indsats i forhold til inkontinens. Der afsættes 3 mio. kr. til et initiativ,
der skal sætte fokus på, at den daglige pleje skal tage udgangspunkt i
den enkelte beboers behov og ønsker.

Andet nyt
Som tidligere nævnt er der en række nye initiativer i gang og undervejs på ældreområdet. Dels i forbindelse med anbefalinger fra Ældrekommissionen, dels
projekter om hhv. forebyggelse og rehabilitering, hvor styrelsen har ansvaret for
at systematisere og strukturere den store viden, der er i kommunerne om disse
områder. Desuden blev der på satspuljen 2012 afsat midler til et projekt om
selvmord blandt ældre.
Endelig er der stadig meget fokus på teknologifeltet, der er netop kommet evaluering fra projektet om bedre tildeling af hjælpemidler, som viste meget positive effekter.
Læs mere om dette her:
http://socialstyrelsen.dk/aeldre/aktuelt/bedre-tildeling-af-hjaelpemidler-gorborgere-mere-selvhjulpne.
I det hele taget er der rigtigt mange aktiviteter og initiativer, så hold øje med
Socialstyrelsens hjemmeside, www.socialstyrelsen.dk, samt nyhedsmails og
løbende opdateringer.
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