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Grunden hertil er angsten for fordomme og stigmati-

sering, som kan føre til isolation og ensomhed. 

 

Jeg nærer det samme håb, som en ægtefælle til en 

mand med Alzheimers sygdom sagde, da de be-

søgte mig i demensklinikken: ”Jeg håber, at 

”Folkebevægelsen mod Ensomhed” også husker at 

arbejde for os, der har en demenssygdom inden for 

dørene – vi har nemlig ikke kræfter til det selv”.  

 

Demensalliancen vil skabe større fokus omkring 

demens 

Et andet fællesinitiativ er Demensalliancen, der blev 

dannet i 2014. Alliancen har holdt flere møder, 

etableret en hjemmeside og har gang i forskellige 

arbejdsgrupper. 

 

Jeg er som formand for DKDK med i gruppen, der 

arbejder med rehabilitering. 

Vi drøfter demenskoordinatorernes vigtige rolle i 

rehabiliteringsindsatsen, og målet er, at der udar-

bejdes et charter, som kan præsenteres på Folke-

mødet på Bornholm i juni. Der er store forventnin-

ger til, at Demensalliancen kan skabe viden og poli-

tisk pres.  

 

Jeg tror, at de to film, Folkebevægelsen mod en-

somhed og Demensalliancen hver for sig og tilsam-

men er med til at ændre befolkningens syn på de-

mens. Det er der brug for! 

 

Lone Vasegaard 

Formand  

DKDK Denne gang med nyt om de 

to nye projekter på demens-

området, der blev vedtaget i 

forbindelse med satspulje-

forhandlingerne. Desuden 

nyt om metoden til forebyg-

gelse af udadreagerende 

adfærd. 

 

Satspuljeprojekter på demensområdet 

I forbindelse med satspuljeaftalen, der blev ind-

gået mod slutningen af 2014, blev en række nye 

initiativer sat i gang, som har fokus på demens-

området. 

To puljer, der vil blive beskrevet kort senere, har 

styrelsen ikke en større aktie i, da puljerne ligger 

hos Puljeadministration i ministeriets departe-

ment. 

 

De to andre projekter, der nu er under forbere-

delse i Kontor for ældre og demens, er dels pro-

jektet ”Demensrejsehold”, som skal uddanne de-

mensnøglepersoner i plejeboliger.  

Dels et projekt, der skal afprøve et redskab til 

dokumentation og refleksion i forhold til forskelli-

ge former for ændrede adfærdsmønstre hos per-

soner med demens. 

 

Demensrejsehold 

Det første projekt fokuserer på at udvikle kompe-

tencer hos centrale nøglepersoner på plejecent-

re i et antal af landets kommuner. Det skal ske 

ved, at det såkaldte ”rejsehold” giver forskellige 

former for kompetenceudvikling, der skal tilføre 

ny viden til en mindre gruppe medarbejdere, som 

enten er nøglepersoner allerede, eller som kan 

blive det. 

Rejseholdet vil være en fleksibel gruppe af fag-

folk, som kan bidrage med forskellige former for 

viden indenfor en række temaer. Der vil derfor 

formentlig ikke være tale om ét samlet rejsehold 

men forskellige kombinationer hos de deltagen-

de kommuner. Sammensætningen af fagligheder 

vil derfor især afhænge af de faglige temaer, der 

er fokus på i den enkelte kommune.  

 

Hvilke temaer, det bliver, vil blive afgjort på bag-

grund af en behovsundersøgelse, som styrelsen 

gennemfører i dette forår. Målet vil være at iden-

tificere hvilke faglige problemstillinger, det vil væ-

re mest aktuelt at planlægge kompetenceudvik-

ling indenfor. 

 

Samtidig vil det være et indsatsområde at tilføre 

viden om, hvordan man kan udfylde en rolle som 

nøgleperson, samt at sikre den rette ledelses-

mæssige og organisatoriske forankring. 

 

Her vil projektet støtte sig til erfaringerne fra me-

toden til forebyggelse af udadreagerende ad-

færd, der beskrives i det følgende  Der forestår 

et stort planlægningsarbejde, og tidligt i en pro-

jektfase kan der dukke ny viden og andre mulig-

heder op. Derfor kan det være, at den endelige 

udformning og struktur i projektet vil blive ander-

ledes. 

Nyt fra Socialstyrelsen  
Iben Stephensen, programleder på demensområdet, Kontor for ældre og demens 
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Projektet vil ikke berøre alle kommuner. Der vil 

være en ansøgningsproces, som formentlig vil 

komme til at ligge i slutningen af 2015.  

 

Redskab til målrettet indsats for mennesker 

med demens 

Det andet projekt tager udgangspunkt i erfaringer 

fra et svensk projekt. Her blev faglig dialog og do-

kumentation afprøvet som en vej til at skabe posi-

tiv udvikling i beboernes adfærd.  

 

Konkret registrerede medarbejderne adfærd hos 

beboere i plejeboliger i et it system. Registrerin-

gen skete blandt andet på NPI-skalaen (Neuro 

Psychiatric Inventory), som viste, hvordan bebo-

ernes adfærd var i øjeblikket. Det blev brugt som 

anledning til at skabe dialog, og vælge hvilke fag-

lige metoder, der bedst kunne hjælpe med at re-

ducere den uhensigtsmæssige adfærd og øge 

beboernes trivsel. På baggrund af registreringer-

ne kunne medarbejderne bedre prioritere hvilke 

indsatser, der var relevante. 

Nu skal det afprøves, hvordan et sådant redskab 

kan fungere i en dansk kontekst. 

 

Begge projekter er i de indledende afklaringsfa-

ser, og der vil foregå forskellige analyser, før de 

er klar til at blive testet ude i kommunerne. Der vil 

komme nyhedsmail ud via Socialstyrelsen.dk, når 

der er mere nyt om projekterne. . 

 

To puljer 

Ud over de to satspuljeprojekter kommer der også 

to andre puljer- den ene med fokus på indretning 

Andet nyt 

De tre pjecer om magtanvendelse er netop ble-

vet revideret og kan bestilles på hjemmesiden. 

Der er primært tale om konsekvensrettelser i for-

bindelse med de nye socialtilsyn samt enkelte 

indholdsmæssige rettelser. 

 

I løbet af foråret får styrelsens hjemmeside et 

mindre ”make over”, hvilket kan betyde at nogle 

af de ting, der ligger på siderne om demens og 

ældreområdet i øvrigt, vil bytte plads.  

 

Det meste materiale bliver dog overført og vil sta-

dig kunne findes på siden efterfølgende. 

Metode til forebyggelse af udadreagerende 

adfærd 

I midten af januar blev evaluering af metoden og 

guiden til forebyggelse af udadreagerende ad-

færd hos mennesker med demens offentliggjort. 

Evalueringen, som SFI har foretaget, viste at 

metoden kan medvirke til at reducere udadrea-

gerende adfærd. Cohen-Mansfield skalaen er 

blevet brugt til at følge udviklingen hos beboer-

ne. Evalueringen viser en reduktion i forskellige 

former for udadreagende adfærd på 40%.  

En reduktion på skalaen på 30% anses for at 

være statistisk signifikant. Dermed kan det med 

stor sikkerhed siges, at metoden virker. 
 
Metoden består af tre elementer:  
 
 Beboerkonferencer, der er det faglige og 

organisatoriske omdrejningspunkt.  

 Kompetenceudvikling, der har et 

praksisnært udgangspunkt.  

 Fokus på ledelse og organise-

ring.  
 
Alle delene af metoden samt link til 
evalueringen kan læses ved at klikke 
her. 
 

Vil man vide mere om metoden, så 

informerer medarbejdere fra styrelsen 

og fra projektkommunerne på net-

værksmøder rundt omkring i landet i 

marts og april samt på Demensdage-

ne. Det er selvfølgelig også muligt, at 

ringe eller skrive til styrelsen og høre 

nærmere.  

http://www.socialstyrelsen.dk/aeldre/demens/guide-til-forebyggelse-af-udadreagerende-adfaerd

