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Nyt fra Socialstyrelsen
Som beskrevet i Nyhedsbrev 4, 2011 er Socialstyrelsen ved at sætte en række projekter på
skinner i forbindelse med den nationale handlingsplan på demensområdet.
Her i artiklen er fokus på to af projekterne - derudover omtales initiativer og tiltag på andre dele
af ældreområdet.
Demens og udadreagerende adfærd
Projektet, der skal medvirke til at skabe en styrket
indsats for den gruppe af demensramte borgere,
der har eller kan få en udadreagerende adfærd,
har i slutningen af sidste år og de første måneder
af 2012 været i gang med at afdække og kortlægge forskellige aspekter af indsatsen på dette område.
Der er blevet lavet en screening af international
viden, en række interviews og etableret kontakt
med forskellige faglige miljøer og eksperter.
Målet har været at danne et billede af dels, hvordan og hvornår udadreagerende adfærd opstår,
dels hvilke tiltag der kan medvirke til at forebygge
eller minimere risikoen, og sikre et godt grundlag
for den faglige indsats i plejeboliger.

Den overordnede pointe er, at det som udgangspunkt er udtryk for et problem i miljøet omkring en
borger med demens, når der opstår udadreagerende adfærd, som f.eks. vold, råben eller andre
kraftige reaktionsmønstre. Målet med projektet er
at afprøve en samlet ramme for en faglig og organisatorisk indsats, der skal styrke personalets
muligheder for at give den mest hensigtsmæssige pleje, omsorg og hjælp til de borgere, der er i
en ”risiko-zone”.
Styrelsen vil i løbet af sommeren indgå aftaler
med forventet tre kommuner om at afprøve denne indsats, som sideløbende vil blive evalueret af
SFI.
Netop nu arbejdes der med at systematisere og
sammenholde den indsamlede viden. Det skal
naturligvis ske, så den beskrevne model kan rumme de forskellige forhold, der eksisterer i kommunerne, og dermed være en realistisk vej til at skabe en forandringsproces, som kan gavne både
borgere og medarbejdere.
Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside spørgsmål til projektet kan rettes til
kda@servicestyrelsen.dk

Konflikter i pårørendesamarbejde
På Socialstyrelsens hjemmeside findes der redskaber og øvelser om samarbejdet med pårørende.
Materialet kan bruges i forbindelse med praktisk træning i håndtering af konflikter, der kan opstå i samarbejdet med pårørende. I øvelserne er der dilemmaer og arbejdsspørgsmål, der afspejler virkeligheden og sætter nogle af materialets redskaber i spil.
Materialet er oplagt til undervisning på uddannelserne til SOSU-assistenter og –hjælpere, til temadage
på plejecentre eller til opgaveskrivning. Find redskaber og øvelser samt håndbogen ”Samarbejde med
pårørende – Forebyggelse og håndtering af konflikter” her:
www.servicestyrelsen.dk/aeldre, klik på Pårørendesamarbejde.
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Vidensindsamling om socialfaglige metoder
Sideløbende med det ovenfor beskrevne, arbejdes der med vidensindsamling, som skal understøtte det systematiske arbejde med at udvikle
demensindsatsen. Det skal resultere i, at Socialstyrelsen får et grundlag for at give blandt andet
demenskoordinatorer og –konsulenter en ny indgang til information og dokumentation om forskellige metodiske tilgange og emner. Tanken er, at
indgangen kan bruges til at formidle rammer og
indhold, hvis man vil arbejde med et bestemt område eller emne i kommunen eller på et plejecenter. Men også at fagfolk kan bruge den til at kvalificere beslutninger, f.eks. om implementering af
nye tiltag i kommunen.
Ligesom med udviklingsprojektet i forhold til
udadreagerende adfærd og demens, er vi i kontakt med en række fagfolk med særlig viden fra
forskellige dele af feltet. I forbindelse med forårets netværksmøder i regionerne vil det også
være muligt at høre mere om begge projekter der deltager vi som hidtil fra Socialstyrelsen.
Spørgsmål til vidensindsamlingen rettes til projektleder Iben Stephensen på
ibs@servicestyrelsen.dk.
Den øvrige handleplan
Der er yderligere tre projekter i Socialstyrelsens
regi, som er udsprunget af anbefalinger i den nationale handlingsplan for demensindsatsen (som
beskrevet i forrige Nyhedsbrev). Dels en undersøgelse, som mange af jer har hjulpet med at få
deltagere til. Dels en oplysningskampagne, som
skal målrettes faggrupper udenfor det sociale område, der møder mennesker med demens i pressede eller utrygge situationer. Og endelig et projekt, der skal fokusere på motion i partnerskaber

mellem kommuner og frivillige organisationer. De
er alle tre under udarbejdelse.
Desuden kommer der inden længe tre nye pjecer
om magtanvendelse og en stribe ”teach-theteacher” arrangementer, målrettet de forskellige
uddannelsessteder, der uddanner medarbejdere
til området.
Andre tiltag og initiativer
Som beskrevet af Ane Eckermann i lederen er
Ældrekommissionens anbefalinger nu i høring,
og på baggrund af høringssvarene vil der blive
iværksat forskellige tiltag. Der er afsat 40 mio. kr.
til dette, men hvordan de udmøntes, afhænger af
høringssvar og den efterfølgende proces. Vi forventer, at der i flere tilfælde vil være opgaver til
Socialstyrelsen i forhold til anbefalingerne.
Som nævnt i tidligere numre er der desuden forskellige implementeringstiltag undervejs, som
ligger i forlængelse af projektet ”God mad - godt
liv”. Desuden er to større initiativer om hhv. rehabilitering og forebyggelse under forberedelse.
Der vil snart komme nyt om disse, så følg med
på styrelsens hjemmeside og i nyhedsmails.
I starten af maj kommer der et nyt nummer af Social Fokus: Ældre, med fokus på aktivitet og ald-

ring. Emnet er aktuelt, fordi det i år er ”Europæisk
år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne”.

forskellige problemstillinger - som det ovenstående beskriver, er der i øjeblikket mange nye initiativer og indsatser i gang og i støbeskeen.

Nyt fra os
Som beskrevet i sidste nummer er der sket en
række organisatoriske ændringer, og i den forbindelse er størstedelen af arbejdet med puljer i Socialministeriets regi blevet samlet i en ny enhed i
departementet: Puljeadministration, som fremover varetager opgaver fra det tidligere Tilskudskontor samt en række opgaver fra styrelsen. Det
betyder, at det som hovedregel er her, behandling og kontakt omkring puljer skal ske.

Alt i alt peger det mod en spændende udvikling
af ældreområdet, hvor Socialstyrelsen fortsat vil
have en central rolle.

Fra maj måned vil der, som følge af en række
organisatoriske ændringer, ikke længere være en
ældreenhed i Socialstyrelsen. Opgaverne på
ældreområdet vil fremover blive varetaget i Voksenheden, som er en fusion af de tidligere opgaver fra ældre-, udsatte- og handicapenheden. Det
giver nye muligheder for at tænke på tværs, sætte fokus på tværgående faglige problemstillinger
og dermed sikre at forskellige perspektiver, faglige løsninger og viden kan spille sammen. Det
betyder naturligvis ikke, at demensområdet eller
ældreområdet bliver nedprioriteret, men blot at
det bliver nemmere at skabe koblinger mellem
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