Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen
5. Endelig vil der på et senere tidspunkt blive
iværksat en kampagne, der forventes målrettet
medarbejdere og faggrupper, som møder men
nesker med demens, i situationer, hvor de risi
kerer at komme til kort. Desuden er det planlagt
at revidere og genoptrykke Social- og Integrationsministeriets pjece om plejetestamenter.
Viden om de ovenstående initiativer, demenshandleplanen mv. kan findes på
www.servicestyrelsen.dk/demens
Satspuljen 2012
Efter at der i nogle år har været afsat forholdsvis få midler på satspuljen til ældreområdet, er der i 2012 afsat lidt
over 90 millioner kroner. De fordeler sig med ca. 40 millioner til at understøtte anbefalinger i den kommende rapport fra Ældrekommissionen, 20 mio. til at understøtte
brug af IT for ældre borgere og 20 mio. til at udvikle viden
om rehabilitering på ældreområdet.
Der arbejdes i øjeblikket med en række initiativer i forhold
til ældre og ensomhed samt en række opfølgende indsatser i forlængelse af projektet om mad til ældre ‖God madgodt liv‖. Derudover har styrelsen i efteråret været arrangør af en række temadage om samarbejde i forbindelse
med indflytning i plejebolig. Arrangementerne har været
stærkt efterspurgt, og det er muligt, at dette fører til nye
aktiviteter på et senere tidspunkt. Der er udarbejdet en
lille guide, som kan bestilles på vores hjemmeside.
I første halvdel af 2012 udkommer tre pjecer om magtanvendelsesreglerne, målrettet hhv. sagsbehandler ol., leverandørniveauet og borgere.

Nationalt Videnscenter for Demens har indgået samarbejde med Neuropsykiatriska kliniken i Malmø om projektet "Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen". Det EU-støttede projekt
sætter fokus de problemstillinger, der opstår, når mennesker fra etniske minoriteter skal udredes,
behandles og modtage pleje for deres demenssygdom i Danmark og Sverige.
Mennesker fra etniske minoriteter lider bl.a. under, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, således at kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Det gør flere
kognitive test vanskelige at praktisere for det sundhedsfaglige personale, når patienterne skal udredes for demens via kognitive test. Ofte har mennesker fra etniske minoriteter en anden kulturel
forståelse end den, som testen forudsætter, f.eks. når det gælder ordforråd. Tilsvarende kan der
opstå kulturelle misforståelser, når patienternes etnicitet møder den måde, som demensplejen i de
skandinaviske lande er tilrettelagt på.
Projektsamarbejdet mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Neuropsykiatriska kliniken har
derfor til hensigt sørge for et bedre grundlag for at tilvejebringe viden om mennesker fra etniske
minoriteter, der har demens, så udredning, pleje og behandling tager højde for sproglige og kulturelle baggrunde.
Projektet omfatter bl.a. en kortlægning af antallet af ældre med demens fra etniske minoriteter i
Danmark og Sverige. Denne skal danne basis for forsknings- og udviklingsprojekter, der både øger
viden om demens blandt etniske minoriteter, men som også tilvejebringer viden om etniske minoriteter til fagpersoner, der arbejder med demens.
Projektsamarbejdet skal munde ud i uddannelse af personale på begge sider af Øresund. Især er
plejepersonale med udenlandsk baggrund en vigtig ressource i arbejdet med at højne kvaliteten i
demensomsorgen for mennesker fra etniske minoriteter. Derfor skal både svenske og danske fagpersoner deltage i en "migrationsskole", der udover viden om demens også skal give deltagerne
indsigt i, hvordan pleje og omsorg af mennesker med demens foregår i hhv. Danmark og Sverige.
Neuropsykiatriska kliniken i Malmö leder projektet, der er støttet af den europæiske tværregionale
fond, Interreg. Nationalt Videnscenter for Demens deltager som projektpartner og skal være med til
at planlægge forløbet, der varer de næste tre år.
Læs mere om "Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen" på Interreg's hjemmeside:
www.interreg-oks.eu/se

Mere vil kunne læses på siderne om ældreområdet på
www.servicestyrelsen.dk, samt ved tilmelding til vores
nyhedsmails - og naturligvis på denne plads i senere
numre!
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