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Demenshandlingsplan på finans-
loven 
I forbindelse med sidste års finans-
lovsforhandlinger blev det besluttet 
at nedsætte en arbejdsgruppe, der 
skulle komme med forslag til en 
national demenshandlingsplan. 
I foråret 2010 medvirkede medar-
bejdere fra Servicestyrelsen til at 
udarbejde en baggrundsrapport, 
der skulle afdække aktuelle forhold 
på demensområdet. Rapporten 
skulle danne grundlag for arbejds-
gruppens anbefalinger. Gruppen 
blev betjent af Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet og Socialministeri-
et, og i arbejdet med baggrunds-
rapporten indgik derfor også bl.a. 
Sundhedsstyrelsen. 
 
Arbejdsgruppen afholdte en række 
møder op til sommerferien, hvor 
blandt andre Demenskoordinatorer 
i Danmark var indbudt, for at give 
foreningens synspunkter til kende. 
De anbefalinger, som arbejdsgrup-
pen er kommet med, har dannet 
grundlag for, at der på Finansloven 
2011 er afsat 20 mio. kr. til en nati-
onal handlingsplan på demensom-
rådet. Den skal udvikle og styrke 
indsatsen på området i regioner og 
kommuner. 
 
Handlingsplanen peger på 14 ind-
satser fordelt på 7 områder, som 
skal forbedre indsatsen. Der er 
blandt andet fokus på: metoder til 
at arbejde med personer med 
stærkt udadreagerende adfærd, 
aflastning og afløsning til pårøren-
de og udvikling af kliniske retnings-
liner i forbindelse med behandling 
af demenssygdomme. 

 
Teknologi og ældre 
De senere år har arbejdet med at 
udvikle og implementere velfærds-
teknologi på det sociale område 
fyldt meget, ikke mindst på ældre-
området. 
 
 

Servicestyrelsen igangsætter i 
2010-11 nye projekter på området, 
ikke alle på ældreområdet. De pro-
jekter, som Servicestyrelsen kører i 
øjeblikket er finansieret af ABT- 
fonden (Fonden til Anvendt Borger-
nær Teknologi), som støtter en 
lang række projekter på området. 
Målet i projekterne er på den ene 
side at belyse og dokumentere, om 
der ved hjælp af teknologi kan fri-
gøres tid, fordi man kan effektivise-
re eller helt spare visse arbejds-
gange. På den anden side skal pro-
jekterne også give borgerne mini-
mum samme oplevede service og 
gerne et kvalitetsløft. Samtidig kan 
teknologierne i nogle tilfælde giver 
medarbejdere et bedre arbejdsmil-
jø, f.eks. med færre tunge løft eller 
rutineprægede opgaver. 
 
De nye projekter er dels ét, hvor en 
robot, der kan hjælpe fysisk handi-
cappede med at spise, afprøves i 
en række botilbud for yngre fysisk. 
Dels ét projekt, hvor teknologi til 
elektronisk ruteplanlægning til 
hjemmeplejebesøg afprøves i 4 
kommuner. Endelig starter et pro-
jekt, hvor det afprøves, hvordan 
PDA’er kan bruges som led i at 
give børn og unge med autisme 
spektrum forstyrrelser en mere 
struktureret hverdag. Baggrunden 
er, at mange i denne gruppe kan 
have lettere ved at forstå visuel 
kommunikation end ”det talte ord”. 
Derudover er to projekter ved at 
starte netop nu.  Et projekt skal 
belyse det reelle potentiale i at be-
nytte robotstøvsugere, og et projekt 
skal afprøve de mulige tidsbespa-
relser i at anvende ældre- og han-
dicapvenlige toiletter. Toiletterne 
har monteret teknologi til ”skylning 
og tørring”, samt et sæde med mu-
lighed for højdeindstilling og ”kip”, 
kan gøre det nemmere at sætte og 
rejse sig. I øjeblikket er yderligere 
to projekter ved at være over halv-
vejes i forsøgsfasen. Det ene pro-
jekt drejer sig om afprøvning af 
elektroniske låse, hvor ”nøgle” ikke 
skal fordeles fysisk mellem medar-
bejdere, men kan downloades til 
mobil eller PDA. Det andet er en 
afprøvning af et særligt løft-sejl, 
som kan gøre, at der kun kræves 
en medarbejder, når borgere skal 
flyttes fra f.eks. sengeleje.  

 
Har man ideer til nye projekter, ger-
ne med et særligt fokus på de-
mens, kan man altid kontakte Ser-
vicestyrelsen og forklare sin ide. I 
de projekter, vi pt. er med i, vareta-
ger styrelsen en række af de admi-
nistrative opgaver, den tværgående 
koordinering og arbejdet med eva-
lueringens forskellige facetter. 
 
 

Samarbejde på tværs 
I 2010-2011 støtter Servicestyrel-
sen, som tidligere fortalt på denne 
side, implementering af samar-
bejdsaftaler og lignende på de-
mensområdet i alle 5 regioner. Der-
for afholdes der i de næste par må-
neder workshops med projektdelta-
gere fra alle fem projekter. Her ska-
bes rammerne for det videre arbej-
de og den støtte, som medarbejde-
re fra Ældreenheden i Servicesty-
relsen tilbyder projektledere i perio-
den. Målet er at skabe et godt 
grundlag for det videre arbejde og 
sikre, at erfaringer fra tidligere bli-
ver videreført.  
 
Der er udkommet to pjecer om hhv. 
kommunikation og kompetenceud-
vikling på tværs af sektorer, som 
kan hentes på Servicestyrelsens 
hjemmeside. De stammer fra eva-
lueringen af projektet ”Forbedret 
pleje til demente patienter”. De kan 
både bruges sammen og hver for 
sig. Pjecerne giver forslag og inspi-
ration til at skabe rammerne for god 
kommunikation, godt samarbejde 
og til at etablere kompetenceudvik-
ling, der kan medvirke til at udvikle 
grundlaget for samarbejdet.  
 
 
 

 
 
Nyt fra Servicestyrelsen 
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Pjecerne kan downloades på 
Servicestyrelsens hjemme-
side:  
www.servicestyrelsen.dk/
aeldre/demens/tvaersektorielt-
samarbejde  

Læs den Nationale Handlings-
plan om Demens på Socialmi-
nisteriets hjemmeside: 
www.sm.dk, publikationer 

Læs mere om alle projekterne 
på servicestyrelsen.dk/
velfaerdsteknologi 
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