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Nyt fra Socialstyrelsen
Denne gang med nyt om
det seneste projekt i den
nationale demenshandlingsplan, samt projektkommuner i nogle af de
aktuelle projekter Socialstyrelsen starter i den
kommende tid.

Siden seneste nummer er der blevet sat kroner
og ører på fordelingen af midlerne fra den såkaldte ”ældremilliard”. Det har ikke så meget med Socialstyrelsen at gøre, da fordelingen sker centralt
via Socialministeriet. Men det er klart, at de temaer, som man kunne søge indenfor, også understøtter nogle af de fokusområder, som er i styrelsen pt. Det gælder f.eks. rehabilitering og fokus
på de svageste ældre, ikke mindst i plejeboliger.
Vi ser frem til at høre mere, når de kommer i spil
ude i de enkelte kommuner.
Projekt om pårørende til personer med demens
I øjeblikket er der ved at blive lagt sidste hånd på
det seneste, femte projekt i forbindelse med demenshandlingsplanen. Projektet blev udskudt i en
periode, er nu blevet justeret, og skal endeligt
godkendes, mens dette skrives.
Det har som omdrejningspunkt at gavne livskvali-

teten for pårørende til personer med demens.
Dette skal bl.a. ske via et kursusforløb, som skal
reducere stress og andre negative følger af livet
som pårørende. Sideløbende med kurserne vil
der være tilbud om aktiviteter for deres nære med
demens.

Metoden skal styrke de pårørendes viden om
bl.a. kommunikation med demensramte samt øge
deres ressourcer til at mestre de vilkår, livet som
pårørende giver. Ønsket er at skabe grundlag for
en mere positiv hverdag og reducere konflikter i
hjemmet. Resultatet af projektet er desuden, at
der bliver udviklet og dokumenteret en metode,
som kan anvendes ud over de forventede to-tre
projektkommuner. Man vil kunne høre nyt om
projektet i de kommende måneder, og kan kontakte styrelsen for yderligere oplysninger.
Forårets aktiviteter – regionale netværksmøder og formidling
På netværksmøder i foråret vil der også blive sat
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lup på arbejdet med at forebygge udadreagerende adfærd, både i forlængelse af projektet fra demenshandlingsplanen (se tidligere numre af
DKDK´s Nyhedsbrev eller socialstyrelsens hjemmeside), og i forbindelse med styrelsens erfaringer fra rådgivning hos VISO (vores enhed med
særlig viden) om særligt komplicerede sager.
Der vil desuden blive inviteret til formidlingsarrangementer i hhv. Region Midtjylland og Syddanmark for kommunale demensfagpersoner, ligesom i efteråret 2013 i de tre andre regioner. Her
vil der blive sat spot på både aktuelle og kommende temaer fra vores formidlingssider - klik
her. Invitation og nærmere information kommer
snarest, og de to arrangementer vil ligge omkring
maj måned. Der vil være to-tre oplæg på de to
Formidlingssider om demens
På Socialstyrelsens formidlingssider om demens
er der pt. fire temaer (læs mere her):






Om udviklingshæmning
Om yngre med demens
Om musik
Om reminiscens

Her ligger også materiale om rådgivningsmodellen, national handlingsplan, tværsektorielt
samarbejde, magtanvendelse og socialpædagogik.

dage, som tager udgangspunkt i både nogle af de
aktuelle praksiseksempler fra temaerne på hjemmesiden, f.eks. om marte meo, udadreagerende
adfærd eller om de fire temaer, som ligger på siden netop nu. I løbet af 2014 vil siderne nemlig
blive suppleret med blandt andet de nævnte temaer, samt temaer om fysisk aktivitet, om personcenteret pleje, og om borgere med anden etnisk baggrund mfl. I Socialstyrelsens nyhedsbrev
får man nyheder, når der kommer nye temaer.
Man kan vælge kun at få nyheder om demens,
eller om ældreområdet generelt.

Tilmelding til Socialstyrelsens nyhedsbrev sker
via forsiden af Socialstyrelsens hjemmeside
- læs mere her

Forebyggelse og tidlig indsats - også omkring
selvmord
Projektet om forebyggelse ved at starte i projektkommunerne. Det handler både generelt om forebyggende indsats, f.eks. ved forebyggende hjemmebesøg og mere specifikt i forhold til forebyggelse af selvmord og selvskadende adfærd (se
forrige DKDK´s Nyhedsbrev). Begge dele drejer
sig om borgere, der bor i egen bolig, altså den
tidlige forebyggende indsats. Herunder vil der

også være et fokus på forebyggelse af demens i
forskellige aspekter af indsatserne, som skal afprøves. Frederiksberg og Aarhus er projektkommuner.
Programmet for livskvalitet og selvbestemmelse
Fem projekter i forlængelse af Ældrekommissionens rapport er ved at starte op. De fire har uddannelse af relevante medarbejdere som et centralt punkt. Kun projektet om samarbejde med
frivillige har ikke kompetenceudvikling som en del
af indsatsen. Derfor vil evalueringen af de fire
fokusere på overførsel af viden, og hvordan dette
bedst muligt finder sted.
Kommunerne, som er med i
de fem projekter er:
Kolding og Aarhus, som er
med i et projekt om kontinens. Herning og Gladsaxe,
samt to OK-fondsplejehjem
i hhv. Aarhus og Kolding,
som er med i et projekt om
palliation, mens Slagelse,
Næstved og København er
med i et projekt om styrkelse af medarbejdernes viden
om livskvalitet og kommuni3

kation. Desuden er Thisted, Aabenraa og Horsens med i et projekt om mellemledernes kompetencer, og endelig er Odense og Glostrup med i
et projekt, som har samarbejdet med frivillige
som omdrejningspunkt.
Læs mere her.

