Nyt fra socialstyrelsen
Ældreområdet er nu igen er forankret i en
selvstændig enhed, nemlig Kontoret for Ældre og
Demens. Det nye er også, at demens nu er blevet synligt i organisationsstrukturen. Selvom demens er forankret, her skal kontoret også fagligt
dække, når demenssygdomme rammer yngre
borgere.

Af Marianne Skov Iversen, kontorchef, kontoret for ældre og demens

Marianne Skov Iversen
Så nærmer årsskiftet sig, og endnu engang
har det været et spændende år med vigtige nye
opgaver, som nu skal løses i nye rammer..
Det vil vi fortælle mere om i det følgende, både
hvad der er sket, og hvilke ting der er på trapperne i det nye år.
Nyt om organisering i styrelsen
Fra den 1. november ændrede Socialstyrelsen
struktur. Denne nye struktur tager udgangspunkt i
en tydeliggørelse af styrelsens formål og strategi,
som socialfagligt fyrtårn og dermed et sted kommunerne kan henvende sig for at få aktuelt bedste viden til at understøtte praksis.
Derfor er det også væsentligt at man som faglig medarbejder i en kommune kan se, hvor styrelsens fokus er, og hvor man skal henvende sig
for at få viden. Frem for at have et mindre antal
kontorer, som dækker forholdsvis store områder,
har vi nu i stedet en række fagkontorer, med hver
sit specifikke fagområde. Det gælder også VISO,
som fortsat rådgiver i de mere komplekse enkeltsager, også når demens er involveret.

Udover at dække demensområdet, arbejder
kontoret aktuelt med en række store indsatser
omkring rehabilitering, forebyggelse og herunder
forebyggelse af selvmordsadfærd. Disse projekter har ikke et specifikt demensfokus, men demens bliver inddraget i alle de relevante sammenhænge i disse projekter.

Demensområdet
Styrelsen har fortsat en stor opgave med at følge
op på anbefalingerne fra demenshandlingsplanen. Som beskrevet i seneste nummer er arbejdet omkring Rådgivningsmodellen nu stort set
afsluttet, den sundhedsøkonomiske rapport, som
blev gennemgået på Årskurset vil i øvrigt være
tilgængelig i januar måned.

Ønsket er desuden, at identificere behov for ny
viden, og at udvikle og underbygge den eksisterende tilgang. Det vil vi gerne invitere jer til fortsat at bidrage til.

Aktuelt er det især projektet om forebyggelse
af udadreagerende adfærd hos mennesker med
demens, der er i fokus, samt projektet, der via
www.socialstyrelsen.dk/demens formidler aktuelt
bedste viden om faglige metoder og indsatser.

Desuden ligger de fem projekter, som udspringer af Ældrekommissionens anbefalinger i
kontoret. Disse projekter har tidligere været
nævnt i nyhedsbrevet og har fokus på hhv. palliativ indsats, kontinenspleje, mellemlederes fokus
på livskvalitet og selvbestemmelse, medarbejdernes fokus på samme tema, samt samarbejdet
med frivillige for at fremme livskvalitet og selvbestemmelse. Som bekendt har disse projekter plejeboligerne som udgangspunkt og dermed er borgere med demenssygdomme helt centrale målgrupper i projekterne.
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Projektet om forebyggelse af udadreagerende
adfærd er i gang på plejecentre i henholdsvis Hillerød, Sønderborg og Syddjurs Kommuner, tre i
hver kommune. Her vil man i første halvår af
2014 teste de metoder, arbejdsgange og faglige
processer, som kommunerne sammen med Socialstyrelsen har udviklet i løbet af 2013.
Metoderne vil styrelsen fortælle mere om i det
nye år, men det er måske væsentligt at understrege, at der ikke er tale om helt nye socialfaglige metoder i mødet med den enkelte borger. Det
er der allerede forskellige gode og velunderbyggede måder at arbejde med.

I stedet er projektets mål at udvikle og dokumentere den samlede faglige, ledelsesmæssige
og organisatoriske ramme, som skal medvirke til
at minimere risikoen for at udadreagerende adfærd udvikler sig. Det gøres ved at følge en organisationsmodel, som skal understøtte, at de ledelsesmæssige roller og opgaver er tydelige, at de
demensfaglige indsatser og vidensområder er
styrket, at medarbejderne har de rette kompetencer til at indgå i dette arbejde, og at specialistviden, fx hos demenskoordinatorer og -konsulenter
altid bliver brugt bedst muligt.
Det er også målet, at der er en entydig faglig
struktur i arbejdet med at forebygge at adfærden
udvikler sig og støtte medarbejderne i dette.
En central pointe i projektet, og den faglige
model, som er ved at blive afprøvet, er at flytte
fokus fra borgeren som ”problem”, til hvilke kontekstfaktorer, der medvirker til at udløse de situationer, som måske kan medføre at man kontakter
fx VISO, gerontopsykiatrien eller andre eksterne
samarbejdsparter.
Det andet store fokus har været udarbejdelse
af de nye videnstemaer, som ligger på
www.socialstyrelsen.dk/demens. Som det har
været vist bl.a. på Demenskoordinatorerns årskursus i september, kan man nu finde viden om
de første fire temaer: udviklingshæmmede med
demens, yngre personer med demens, reminiscens og om musik.

aktuelle gode forskningsprojekter indenfor temaet, samt et antal eksempler fra især dansk praksis.
En ny funktion, som er blevet lagt på fra starten af november, er at man kan sammensætte
sin egen pdf, hvor man både kan tage alt materialet fra de fire temaer, udvælge dele af et tema,
eller tage elementer (fx praksiseksemplerne) fra
alle temaer. Tanken er, at disse små samlinger af
materialet både kan bruges til undervisning og
anden formidling, eller som oplæg til beslutning
om at udvikle eller begynde at implementere en
given indsats i en kommune. Dermed understøttes vidensgrundlaget for arbejdet på demensområdet.
Der kommer nye temaer i starten af 2014. Desuden kan man stadig hente viden fra
”Demensguiden” til brug i både formidlings- og
rådgivningssituationer, og både til fagpersoner og
borgere.
Tilsammen udgør det en palet, som vi håber,
vil understøtte praksis på demensområdet. Ønsket er desuden, at identificere behov for ny viden, og at udvikle og underbygge den eksisterende tilgang. Det vil vi gerne invitere jer til fortsat at
bidrage til. Det er gennem dette gode samarbejde, at vi sammen kan udvikle demensområdet til
gavn for borgerne.

I hvert tema kan man både læse en længere
introduktion til temaet, en serie små artikler om
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Som det har været vist bl.a. på DKDKs årskursus i september, kan man nu finde viden
om de første fire temaer:





Udviklingshæmmede med demens
Yngre personer med demens
Reminiscens
Musik
www.socialstyrelsen.dk/demens

