Af Knud Damgaard Andersen, Fuldmægtig, Servicestyrelsen

Nyt fra Socialstyrelsen
Denne gang er der nyt om initiativer i forbindelse
med den Nationale Handlingsplan på Demensområdet og om midler på finansloven til ældreområdet.
Men den første nyhed er allerede røbet ovenfor:
Fra 15. december 2011 hedder styrelsen Socialstyrelsen og ikke Servicestyrelsen. Hjemmeside
og mailadresser vil dog være de gamle nogen tid
endnu. Styrelsen arbejder fortsat for at skabe
bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, samt mennesker med handicap og
ældre.
En del vil allerede have hørt lidt den Nationale
Handlingsplan på Demensområdet i forbindelse
med de regionale netværksmøder i november
måned, hvor vi fra Ældreenheden deltog i de fleste.
Vi ser også frem til løbende at kunne gå i dialog
med jer om elementer af vores nye aktiviteter på
kommende netværksmøder, og på den måde kvalificere vores indsatser og samtidig give jer viden
om, hvad der er undervejs.
Den Nationale Handlingsplan på Demensområdet
I forbindelse med den Nationale Handlingsplan er
der peget på syv temaer og fjorten indsatsområder. Nogle primært på sundhedsområdet, andre
på tværs af de faglige områder og endelig er der
indsatser, der er placeret i Social- og Integrationsministeriets regi. Projekterne udspringer af de
forskellige problemstillinger, som arbejdsgruppen
bag demenshandlingsplanen pegede på. Læs
mere om disse på:
www.servicestyrelsen.dk/demens.
Socialstyrelsen er i gang med at forberede og vil
igangsætte fem projekter i løbet af den næste periode:

1. En undersøgelse af forholdet mellem de forventninger, ønsker og behov, som mennesker
med demens, deres familier og netværk har til
aflastnings- og til afløsningstilbud. Denne undersøgelse er allerede stærkt på vej og vil løbe
af stabelen i første halvdel af 2012. Har du
spørgsmål eller kommentarer til dette emne,
kan du kontakte Claudia Strasser på
cst@servicestyrelsen.dk
2. På baggrund af ønsker om at udvikle nye
måder at samarbejde om aflastning og aktiviteter, iværksættes der desuden forsøg med samarbejde mellem kommuner, frivillige organisationer og f.eks. idrætsforeninger. Med udgangspunkt i at der findes nogen evidens for, at fysisk aktivitet har positive effekter på et demensforløb, skal der derfor skabes samarbejder, hvor man afprøver, hvordan frivillige og
kommuner kan samarbejde og koordinere tilbud
om denne type aktiviteter til borgere med demens og deres netværk og familier med fokus
på inklusion i aktiviteterne (se bl.a. den kommenterede MTV-rapport, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2010). Læs mere om dette initiativ
på styrelsens sider om demens.
3. Den baggrundsrapport, der blev udarbejdet
sideløbende med arbejdsgruppens arbejde, og
som danner baggrund for anbefalinger i demenshandlingsplanen, pegede på, at der kan
være behov for at styrke viden om, hvilke metoder, tilgange og faglige rammer der benyttes i
arbejdet med demensområdet i kommunerne.
Arbejdsgruppen anbefalede at starte et initiativ,
der underbygger arbejdet med særligt de socialfaglige metoder på området. Socialstyrelsen er
nu i gang med at planlægge en indsamling af
viden om såvel faglighed som organisering i
arbejdet med mennesker med demens. Målet er
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at skabe en platform for formidlingen af den indsamlede viden, og samtidig give denne viden
en så grundig systematik, at denne også kan
bruges, når demenskoordinatorer og andre fagpersoner skal planlægge indsatser, og når nye
metoder tages i brug. Tidsrammen for denne
indsats er, at indsamlingen løber i en stor del af
2012. Præsentationen af den indsamlede viden
vil derfor tidligst ske i slutningen af dette år. Vi
fra styrelsen vil gerne benytte vores gode kontakt til demenskoordinatorer og -konsulenter i
forskellige sammenhænge og netværk til sikre,
at denne viden bliver så anvendelig som muligt.
Derfor vil vi givetvis få brug for forskellige former for feedback fra jer i større eller mindre
skala. Har du spørgsmål eller kommentarer til
dette, kan du allerede nu kontakte Iben Stephensen på ibs@servicestyrelsen.dk.
4. Det fjerde initiativ er et metodeudviklingsprojekt, der skal medvirke til at skabe et endnu
bedre grundlag for indsatsen i forhold til mennesker med demens med udadreagerende adfærd
i plejeboliger. Baggrunden for dette er både en
KL-rapport, som blev udgivet for et par år siden,
og styrelsens viden fra de mange sager i rådgivningsenheden VISO, som peger på et stort
behov for viden på dette område. Derfor vil styrelsen i løbet af de næste måneder foretage en
grundig afdækning af eksisterende praksis og
viden. I anden halvdel af 2012 vil Socialstyrelsen iværksætte et projekt med afprøvning af en
model for arbejdet omkring denne gruppe borgere, i et samarbejde med forventet tre kommuner. Det sker på baggrund af beskrivelser af
praksis og viden, der opbygges i den kommende tid. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til
denne artikels forfatter på
kda@servicestyrelsen.dk.

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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