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”

FORORD
Demens er en sygdom, som rigtig mange danskere har tæt inde på livet, og som kan
have meget store konsekvenser. Heldigvis er det først, når sygdommen rammer, man
opdager, hvor vigtigt det er at blive mødt af medarbejdere, der omsorgsfuldt tager en i
hånden og tilbyder støtte og forståelse. Det er der mange faggrupper, der gør i forening,
og deres indsats er helt uvurderlig for mennesker med demens og deres pårørende.
Derfor er vi også meget glade for, at regeringen og statspuljepartierne i 2016 besluttede
at indføre Årets Demenspris som et led i den nationale demenshandlingsplan, så vi
kan hylde og anerkende de mange medarbejdere, der som ægte hverdagshelte landet
over gør deres til, at mennesker ramt af demens bevarer deres værdighed på trods af
den grusomme sygdom.
Sidste år i december uddelte vi Årets Demenspris til sygehjælper Pia Johnsen Nielsen
fra Pleje- og demenscenter Klarahus på Nørrebro i København. Hende kan du læse
mere om her i folderen. I kan også finde en lille samling af historier fra sidste års
indstillinger, der med al tydelighed viser, at man kan gøre en forskel for mennesker
med demens på mange forskellige måder.
Vi uddeler Demensprisen 2018 den 7. maj 2018 på DemensDagene, og frem til den
9. april kan I nominere til prisen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.
Vi ved, at der er rigtig mange, der har fortjent den, og vi håber, at I vil dele de gode
historier med os.
Som sidste år vil en faglig jury bestående af repræsentanter for FOA, Dansk Syge
plejeråd, Lægeforeningen, DemensKoordinatorer i DanmarK, Alzheimerforeningen,
Ældre Sagen og Nationalt Videnscenter for Demens udvælge vinderen.

Thyra Frank		
Ældreminister 		
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Ellen Trane Nørby
Sundhedsminister
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”

HVIS JEG BLIVER DEMENT,
VIL JEG BO I HUS 31
Hvis jeg bliver dement, vil jeg
gerne bo i hus 31. Medarbejder
nes engagement er helt fantas
tisk, og de behandler beboerne
med omsorg, værdighed og
respekt for deres individuelle
ønsker.
Min mand er friluftsmenneske, så
han får selvfølgelig som det mest
naturlige sit middagshvil ude i
haven om sommeren og ved vin
duet i vinterhalvåret. Han elsker

musik, så derfor spilles der musik
for ham, både når han skal op om
morgenen og i seng om aftenen.
Medarbejderne tager beboere
og pårørende med på ture ud i
det blå. Til is på havnen. I skoven
med madpakke og kaffe på ter
mokanden. De arrangerer bål i
haven og inviterer os pårørende
til grillfest, når haven skal gøres
sommerklar med planter i kruk
ker. Der kommer børnehavebørn

Alle i hus 31 har fortjent
Demensprisen, skriver Bente
i sin indstilling.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Jytte Bang Jørgensen,
(og alle medarbejdere i hus 31)
og leder af Demenshjem
Grøndalshus 31
Faxe Kommune

Bente Ege Antonsen Nordvik
hustru til Ola, der har demens
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på besøg og spreder glæde.
Der er altid opmærksomhed på
beboerne og hvad, der kan gøre
dem glade, og samtidig har de
overskud til også at være en støt
te for os pårørende, og spørger
altid ind til, hvordan vi har det.
Det er bare helt utroligt trygt at
være pårørende til en beboer i
hus 31, for vi ved, at der bliver
passet godt på dem.

”

MARIANNE SKABER SAMMENHÆNGENDE
FORLØB OVER SEKTORGRÆNSER
Marianne er en stor ressource
i arbejdet med at udvikle nye
indsatser på demensområdet.
Blandt andet har hun medvirket
i etableringen af Geriatrisk
Afdelings Demensklinik i 2002.
På afdelingen har Marianne hver
dag tæt kontakt med patienter
med kognitive vanskeligheder og
deres pårørende, og hun og støtter
dem til sammenhængende forløb
over sektorgrænser med udgangspunkt i den samarbejdsmodel, vi
har på området.

Marianne er desuden del af et
specialistteam, der skal undervise
og supervisere personale på øvrige
afdelinger, i forbindelse med OUH,
Svendborg sygehus’ kompetenceudvikling på demensområdet.
Marianne er også medunderviser
ved den geriatriske efteruddannelse og i Svendborg Kommunes
tilbud for familier med demens, og
hun har været projektsygeplejerske
og tester i flere medicinstudier.

Marianne deltager i forskellige
reference- og arbejdsgrupper,
og gjorde det bl.a. i forbindelse
med udarbejdelse af det faglige
oplæg til regeringens demenshandlingsplan 2025, og Den Natio
nale Kliniske Retningslinje for udredning og behandling af demens.
I det hele taget er Mariannes blik
for, hvor sygeplejersker for alvor
kan gøre en forskel på demens
området, beundringsværdigt.

Marianne er en stor ressource
i arbejdet med at udvikle nye
indsatser på demensområdet.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Marianne Dolmer,
sygeplejerske på
Geriatrisk Afdeling

Afdelingssygeplejerske
Stine Bau Ishøj og projektleder
Mette Foldager
Geriatrisk Afdeling
OUH Svendborg Sygehus,
Demensklinikken
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”

ANNI FÅR VORES LIV
TIL AT HÆNGE SAMMEN
Som demenskonsulent er Anni
blevet et vigtigt anker i vores
families liv, og hun møder altid
min far, præcis hvor han er.
Min mor og jeg mødte Anni for 3
år siden. Vi var på demensskole,
og vi kunne med det samme
mærke, at vi gerne ville have, at
Anni skulle være vores demens
konsulent, når vi fik brug for mere
hjælp til min far. Og sådan blev
det heldigvis!

Anni er ud over at være et sympa
tisk og smilende menneske også
en utroligt dygtig demenskonsu
lent, og hun har en imponeren
de evne til at forudse, hvordan
udviklingen af min fars sygdom
kommer til at påvirke både ham
og resten af familien. Anni møder
altid min far præcis der, hvor
han er, og der er ingen tvivl om,
at hun er blevet et vigtigt anker i
hans liv. Hun tager kærligt og tål
modigt mange af de svære kampe

Anni (t.v.) er som demenskon
sulent et vigtigt anker i Jespers
forældres (t.h.) liv.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Anni Overgaard Frederiksen,
demenskonsulent

Jesper Lauritsen,
søn til demensramt far
Herning Kommune
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med ham, uden at han mister sin
værdighed. Og på den måde er
hun også blevet et vigtigt anker i
min mors liv, fordi hun ikke altid
behøver være ”bussemanden”.
Anni er også fantastisk til at
hjælpe med at koordinere f.eks.
aflastning, ergoterapi og genop
træning. Med andre ord: Anni
er en kæmpestor hjælp for vores
familie og får vores liv med
demens til at hænge sammen.

”

JEG VED, DER ER EN VEJ, SIGER CHALOTTE
– OG SÅ FINDER HUN DEN
Selvom man kun er 28 år, kan
man sagtens være en gave til
demensverdenen. Og Chalotte er
ganske simpelt et naturtalent!
Med sit fokus på det enkelte menneske forstår Chalotte at skabe de
bedste relationer til de sværest
ramte beboere her på Ådalen. Når
vi får en beboer, der er svær at få
kontakt med eller som ”taler med
kroppen”, giver hun ikke op og
trækker sig. Hun siger: ”Jeg ved,
der er en vej” – og så finder hun
den ved at være til stede i situati-

onen og for beboeren. Den tilgang
underviser hun også, med meget
gode resultater, sine kolleger i.

møder hun ind for at se glæden
i beboernes øjne, når de danser
erindringsdans.

I Silkeborg Kommune arbejder vi
målrettet med at skabe ”Det gode
hverdagsliv” på plejecentrene,
og her hos os, er Chalotte med
afsæt i Marte Meo i høj grad med
til at skabe meningsfuldhed for
alle. Hun tager beboerne med i
svømmehallen, i kirke eller til fodboldkampe, ja, lige det, der giver
mening og indhold i den enkelte
beboers liv. Selv på sine fridage

Nu er Chalotte på barsel, men
hun kigger ofte forbi Ådalen. Både
fordi hun fagligt gerne vil beholde
tilknytningen til ”sine” beboere, og
fordi hun simpelthen elsker at være
her. Det kan alle mærke, og det er
en stor glæde og tryghed for både
beboere, pårørende og kolleger at
være favnet af Chalottes varme,
engagement og faglige dygtighed.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Chalotte Steensgaard Kyed,
social- og sundhedsassistent

Anni Rønnow Kristensen,
lokalleder
Ådalen og Livsgnisten,
Silkeborg kommune
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Chalotte Steensgaard Kyed
er på barsel, men hun kigger ofte
forbi Ådalen for at hilse på sine
beboere.

”

LONE SKABER ET DEMENSVENLIGT
SAMFUND I KOMMUNEN
Lone er den eneste demens
koordinator i Nordfyns Kom
mune, og hun er en kæmpe
inspiration både for sine
kolleger og borgere med
demens og deres pårørende.
Lones utrættelige arbejde med at
skabe et demensvenligt samfund
i kommunen har bl.a. resulteret i,
at vi har fået 26 demensvejledere
og demensambassadører, og at vi
i efteråret 2015 kunne åbne

Daghøjskolen 5-kanten, der er et
aktivitetscenter for borgere med
demens og et aflastningssted for
pårørende.
Her er Lone med til at skabe
meningsfulde aktiviteter og gode
oplevelser for brugerne. Lone
er også demensven-instruktør,
koordinator på landsindsamling
for Alzheimerforeningen og
primus motor i afholdelsen
af Demensskole - og 1.000
andre ting.

Lone og Harry hygger sig med
kassemaling (t.v.), og daghøjskolen
giver Lone thumbs up for hendes
utrættelige arbejde (t.h.).

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Lone Marianne Jensen,
demenskoordinator

Judith Poulsen,
Chef for Sundhed
og Rehabilitering
Nordfyns Kommune
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Med sit opsøgende arbejde og sin
tætte kontakt til Demensklinikken
på Odense Universitets Hospital,
er Lone også fantastisk til at skabe
kontakt til ny-diagnosticerede
og hjælpe dem ind i kommunens
tilbud, så de hurtigt kan få den
hjælp og støtte, de har brug for.
Hun formår altid at skabe en
tryg relation og følger familierne
gennem sygdomsforløbet. Og
hun tager altid kontakt til de
efterladte og giver dem mulighed
for at få afrundet en svær tid på
en varm måde.

”

VANDREKLUBBEN GIVER LIVSKVALITET
TIL YNGRE BORGERE MED DEMENS
Min kollega Jane er ophavs
kvinde til et helt fabelagtigt
koncept i Rudersdal Kommune,
nemlig ”Vandreklubben” for
yngre hjemmeboende borgere
med en demensdiagnose.
Klubben vandrer mellem 5 og 10
kilometer to gange om ugen, og
det er fantastisk at opleve begejstringen og den øgende livskvalitet
hos medlemmerne. Der bliver
duftet til naturen, lyttet til den,
smagt på den.

Vi tager billeder undervejs og styrker oplevelsen og hukommelsen
ved at tale om, hvad vi oplevede
sidste gang, vi sås. Og alle får
deres egen logbog med billeder fra
hver eneste tur, så alle oplevelserne kan genfindes, genopleves og
genfortælles til og med pårørende.
Det er Jane, der planlægger alle
vores ture, men medlemmerne kan
altid foreslå, hvor vi skal hen – og
Jane er fantastisk til at tage udgangspunkt i den enkeltes levede
liv lige meget, hvilken aktivitet vi

udfører. Der er også altid plads til
både grin og gråd, og vi taler ofte
om det at være ramt af Alzheimer
og alt det svære, der kan følge
med.
Jane og Vandreklubben er simpelthen noget af det bedste, der er
sket for de borgere, der befinder
sig i de tidlige stadier af sygdommen og stadig kan udfolde sig
fysisk.

Takket være Jane og vandreklub
ben får yngre hjemmeboende
borgere med en demensdiagnose
øget livskvalitetet.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Jane Sand,
Skov- og landskabsingeniør,
demenskatalysator
jasa@rudersdal.dk

Charlotte de Lichtenberg,
sygeplejerske og socialrådgiver,
demenskatalysator
chad@rudersdal.dk,
Klubben i ”Kernehuset”,
Rudersdal Kommune
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”

HEIDI VED LIGE PRÆCIS,
HVOR HUN SKAL TRYKKE
Heidi får borgere, der ikke kan
rummes andre steder, til at
føle sig velkomne og hjemme
i Rørmosen.
Heidi er et utrolig beskedent
menneske, så hun ville aldrig selv
bede nogen om noget. Men hun
fortjener virkelig den her pris.
Heidi arbejder i vores skærmede
enhed Rørmosen, som kun er for
de mest udfordrende borgere,
der ikke kan rummes på kommu
nens øvrige centre. Heller ikke

demensenhederne. Men Heidi
har altid glædet sig med både sin
faglighed og sit hjerte til at lære
vores nye beboere at kende, og
det kan de mærke. Vi har flere
gange oplevet, at borgere kom
mer til os med en historik med
to faste vagter tilknyttet døgnet
rundt, men at vi efter kort tid kan
afmelde vagterne, fordi beboerne
føler sig velkomne og hjemme
her. Det er i høj grad Heidis for
tjeneste, for hun møder dem altid
lige der, hvor de er, i det minut
der tæller.

Det er rigtig meget godt at sige
om Heidi, men hvis jeg skal
nævne én særlig indsats, så er
det Heidis helt naturlig brug
af BBAUM. BBAUM er nogle tryk
teknikker, som kan hjælpe urolige
mennesker med at finde ro, og for
Heidi er det en bare en del af det
daglige samvær med borgerne
at bruge teknikkerne. Når hun
hjælper dem på toilettet. Når
hun sidder sammen med dem
i sofaen. Når hun putter dem til
en middagslur. Og det virker!

Heidi elsker at lære nye beboere
at kende, og hun får dem hurtigt
til at føle sig velkomne.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Heidi Bohn,
social- og sundhedsassistent

Louise Wesselhoff,
centerchef
Forenede Care
Langagergård Plejecenter
Rørmosen
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”

HOS KJELD GÅR
INGEN FORGÆVES
Både i det kliniske arbejde og
i forskningen ligger det Kjeld
meget på sinde at forbedre og
forstå demenssygdomme og
deres påvirkning på den ramte
og de pårørende.
Kjeld møder altid alle med et
lyttende hjerte og en velovervejet
og imødekommende kommunikation. Det gælder mennesker med
demens og deres pårørende. Og
det gælder kollegaer og studerende, som han altid drager omsorg
for med lunt humør.

Når Kjeld ikke er optaget af sit kliniske arbejde, er han meget optaget af at undervise lægestuderende
og kommende psykiatere i psykiske
sygdomme og problemstillinger,
hvor demenssygdomme har sin
helt naturlige plads. Og som vej
leder for speciale-, prægraduatog ph.d.-studerende er Kjeld en
person, de aldrig går forgæves hos.
Internationalt har Kjeld et bredt
samarbejde, der blandt andet
inkluderer Holland, Tyskland og

New Mexico, hvor han er projekt
ansvarlig for et stort internationalt
studie.
Det ligger Kjeld meget på sinde
at komme ”hele vejen rundt” om
demenssygdommene, og noget af
det helt særlige ved ham er, at han
ud over sit kliniske arbejde med
demensdiagnosticering igennem
knap 20 år har forsket i demenssygdomme. Det er der kommet
en masse publikationer og artikler
ud af, som andre kan hente uvurderlig viden i.

Kjeld kommer i sit brede virke
”hele vejen rundt” om demens
sygdommene.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Professor Kjeld Andersen

Adjunkt Randi Bilberg,
Klinisk Institut,
Syddansk Universitet
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”

INGRID HAR OPRETTET EN FACEBOOKGRUPPE
TIL FAGLIG VIDENDELING PÅ TVÆRS AF LANDET
I sommeren 2014 fik min
mor Ingrid en genial idé. Hun
oprettede Facebook-gruppen:
”DEMENS - Videndeling for
plejepersonale”, hvor kolleger
inden for demens og ældre
området kan videndele på kryds
og tværs af landet.
Idéen med Facebookgruppen
opstod under min mors mange
besøg som ambulant geronto
psykiatrisk sygeplejerske på
plejecentre i Region Midtjylland,

hvor hun var med til at afhjælpe
mange svære plejemæssige pro
blemstillinger. Under besøgene
stødte hun på et utal af kreative
plejestrategier, som hun syntes,
flere skulle have glæde af. Nu har
gruppen over 4.000 medlemmer,
og min mor er fortsat administra
tor og sikrer, at alle opslag og
tråde lever op til bestemmelserne
i persondataloven.
Facebookgruppen har primært
været et fritidsprojekt for hende,

men ledelsen på hendes arbejds
plads i Risskov bakkede hende
op med tid og support, og i 2017
er også ældrepsykiatrien i hele
Region Midt blevet præsenteret
for gruppen.
Nu er hun i øvrigt blevet ansat
som underviser på en SOSU-
skole, hvor hun underviser i
demens på eftervidereuddan
nelsen, og her inddrager hun
ofte eksempler fra gruppen.

Ann-Charlott er stolt af sin mor
Ingrid, der sørger for, at god
viden kan deles.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Ingrid Keseler, sygeplejerske,
opretter af landsdækkende
videndelingsgruppe på Facebook

Datter Ann-Charlott Vind
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”

SNYD ER BLEVET EN STOR
DEL AF PLEJEINDSATSEN
Snyd er en meget skattet
medarbejder på plejecentret.
Han er her cirka 8 timer dagligt,
og vi kalder ham Direktøren.
Oprindeligt var Snyd min hund,
men nu er han på en måde hele
afdelingens – og er i øvrigt flyttet
hjem til en af mine kolleger.
Selv de borgere, der er allermest
ramt af deres demens, ser ham og
reagerer på ham, og han er blevet
en del af plejeindsatsen.

Vi havde fx en borger med svær
demens, som vi ikke kunne moti
vere til at stå op om morgenen –
hun forstod ikke, hvad vi ville. Men
hvis vi tog Snyd med, sprang han
op i sengen til hende og kyssede
hende, og hun vågnede med det
samme og vidste, hvad hun skulle:
Hun skulle lukke Snyd ud at tisse,
og så kunne hun lige selv nå på
badeværelset, mens hunden
klarede sit haveærinde. Den hjalp
borgeren så fint ind på sporet og
i gang med dagen.

Vi anvender også Snyd i konflikthåndtering, og det er ret fantastisk,
hvilken effekt han har. Når to
borgere står over for hinanden
i en konflikt, kan vi ofte med god
effekt lige løfte Snyd op i armene
på den ene borger, som så
oplever et totalt situationsskift,
forlader konflikten og går afsted
med Snyd. Vi har undgået rigtig
mange konflikter på den måde!

Alle elsker Snyd, der ”arbejder”
på Solbakken 8 timer hver dag.

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Hunden Snyd

Pia Susan Schou Hansen,
social- og sundhedsassistent
Plejecentret Solbakken,
Ringsted Kommune
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Om end en skøn hund som Snyd
fortjener en præmie for sin indsats
på demensområdet, kan han ikke
vinde Demensprisen. Men vi synes,
det er en dejlig historie, som
fortjener at blive fortalt.

”

ELLYS GODE OG MENINGSFYLDTE HVERDAGE
PÅ DAGSCENTRET GIVER RO HERHJEMME
Elly er på Sønderbo hos Gulla og
hendes kompetente personale
fem dage om ugen, og det er en
helt uvurderlig aflastning.
Min kone og jeg er så privilege
rede, at vi stort set aldrig i vores
mere end 70 år har fejlet noget
alvorligt. Men for godt halvan
det år siden blev Elly ramt af
Alzheimer, og selv fik jeg kort tid
efter konstateret kræft. Elly blev
tilbudt at komme et par dage om
ugen på dagscentret Sønderbo,
og selv om hun tog modstræbende

afsted første dag, kom hun meget
begejstret hjem. Efter nogen tid
tiltog problemerne med min syg
dom, og Elly var meget rastløs,
når hun var hjemme. Jeg kontak
tede derfor lederen på Sønderbo,
Gulla Christoffersen, som om
gående tilbød mig, at Elly kunne
komme på centret fra 10-16 fem
dage om ugen.
De gode og meningsfyldte hver
dage for Elly på Sønderbo har
givet betydelig mere ro herhjem
me, og det skal Gulla og

DEN INDSTILLEDE

INDSTILLET AF

Gulla Christoffersen
Leder af daginstitution og
aktivitetcenter Sønderbo

Søren Wolff, mand til Elly
der er demensramt
Rønne Kommune
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hendes personale i høj grad have
æren for. Gulla har en fantastisk
empatisk tilgang til sit job og til
mennesker, og hun træder altid
til, hvis man har brug for hende.
Hun skaber en god stemning på
arbejdspladsen, og hun formår at
motivere sine medarbejdere, så
de alle indgår i et hele, der sætter
de demente i fokus og til enhver
tid har deres behov for øje.
For mig er det en helt uvurderlig
aflastning, at Elly er på Sønderbo
- og jeg behøver ikke have dårlig
samvittighed, for jeg ved, at hun
har det godt.

Gulla på Sønderbo. Søren og Elly
i deres vinbutik før Elly blev ramt
af demens.

”

Pia vandt demensprisen 2017. Hun blev
indstillet ikke mindre end 4 gange for
sit store og kærligt udførte arbejde.

PIA VANDT DEMENSPRISEN 2017
En inspirerende ildsjæl der
utrætteligt gør sit ypperste for
at skabe gode rammer for både
demensramte og deres pårøren
de. Sådan beskrives Pia af sine
kolleger på Klarahus.

der ikke mindre end 4 ud af de 157
modtagne indstillinger til Demensprisen 2017, der handlede om Pia
og hendes uvurderlige indsats for
mennesker med demens og deres
pårørende.

Det var ældreminister Thyra Frank,
der personligt ringede for at for
tælle Pia Johnsen Nielsen, at hun
var vinder af Demensprisen 2017,
og beskeden kom fuldstændig
bag på hende. For én ting er den
anerkendelse, man giver hinanden
i hverdagen, noget helt andet er
det, når der er nogen, der ligefrem
har sat sig ned og skrevet en indstilling, synes hun. Og faktisk var

I alle 4 indstillinger var det tydeligt,
at Pia elsker at lave det, hun laver.
Det er nemlig ikke bare et arbejde
for hende, det er også en fritidsinteresse. ”Det er dejligt at mærke,
at man kan gøre en forskel for
nogen,” siger Pia. Og det er der
ingen tvivl om, at hun gør. Hun
beskrives nemlig som en drivkraft,
der tænker ud af boksen og får
tingene til at ske. På afdelingen

15

DE GODE HISTORIER FRA DEMENSPLEJEN

arbejder hun og hendes kolleger
ud fra Pippi Langsstrømpes motto:
“Det har jeg aldrig prøvet før, så
det må jeg være supergod til”,
og så kaster de sig sammen ud
i nye ting. Og ofte med rigtig stor
succes.
Pia Nielsen er uddannet sygehjælper og har arbejdet med demens
i over 25 år. Nu er hun ansat på
Klarahus’ afdeling 700, der er et
demensafsnit for yngre demensramte borgere mellem 45-65 år.
Pia var selv med til at starte
afdelingen op for tre år siden,
og for et år siden blev den gjort
permanent.

”

SKAB FOKUS PÅ DEMENSOMRÅDET
INDSTIL EN MEDARBEJDER TIL DEMENSPRISEN 2018
HVEM KAN FÅ
DEMENSPRISEN 2018?
Prisen uddeles til en frontmed
arbejder, der i dagligdagen gør
en forskel for mennesker med
demens og deres pårørende.
Det kan fx være en medarbejder
på plejehjem, i hjemmeplejen,
hjemmesygeplejen, udredningsog behandlingsenheder eller
andre steder, hvor der i hverdagen ydes en særlig indsats.
Det kan både være i den offent
lige sektor og den private sektor.

KAN JEG INDSTILLE
EN MEDARBEJDER
TIL DEMENSPRIS 2018?
Ja. Alle kan indstille en med
arbejder til prisen. Det kan
altså både være mennesker
med demens, deres pårørende,
kollegaer, ledelsen, eller andre
der på den ene eller anden
måde er i berøring med en
medarbejder, der gør en særlig
indsats for mennesker med
demens. Du kan indstille en
medarbejder til Demensprisen
2018 til og med den 9. april 2018.
Man kan ikke indstille sig selv.

HVORDAN INDSTILLER
JEG EN MEDARBEJDER
TIL PRISEN?
Du skal udfylde et skema, hvor
du fortæller, hvorfor personen
har fortjent at modtage prisen.
Du må gerne vedhæfte billeder,
film eller skriftlig dokumentation,
men indstillingen skal kunne
stå alene.

HENT SKEMAET PÅ
www.sum.dk/demensprisen
HVEM VÆLGER MODTAGEREN AF DEMENSPRISEN 2018
– OG HVORDAN?
Alle indstillingerne vurderes af et
fagudvalg – en jury – der består
af repræsentanter for:

•
•
•
•
•
•
•

F OA
Dansk Sygeplejeråd
Lægeforeningen
DemensKoordinatorer
i DanmarK
Alzheimerforeningen
Ældre Sagen
Nationalt Videnscenter
for Demens

HVAD LÆGGER
JURYEN VÆGT PÅ?
Overordnet lægger juryen selv
følgelig vægt på, at medarbej
deren i sin dagligdag gør en
særlig indsats for mennesker
med demens.
Hvordan man gør dét, er der
ingen fast opskrift på, men der vil
blive lagt særligt vægt på, at det
sker ud fra de værdier, der står i
Den nationale demenshandlings
plan 2025, og som er blevet valgt
til at fungere som pejlemærke for
demensindsatsen i Danmark.
Værdierne er:

•
•
•
•

 ærdighed
V
Tryghed
Indflydelse på eget liv
Respekt for forskellighed
og det levede liv

•

•

En individuel, helhedsoriente
ret tilgang i behandling, pleje
og omsorg med udgangspunkt
i mennesker bag sygdommen
Meningsfulde aktiviteter og
gode oplevelser i hverdagen.

Juryen vil samtidig lægge vægt
på, at prisvinderen er en person,
der kan inspirere andre til også
at gøre en forskel for mennesker
med demens.

HVAD FÅR VINDEREN AF
DEMENSPRISEN 2018?
Som vinder af Demensprisen
2018 vinder man først og fremmest æren.
Den medarbejder, der vinder
Demensprisen 2018, modtager
også en pengepræmie på 10.000
kr., og prismodtagerens arbejds
plads modtager en præmie på
50.000 kr. Prisen til arbejdsplad
sen er en generel anerkendelse
af, at en god enhedskultur på
arbejdspladsen har betydning for
at give den enkelte medarbej
der de nødvendige rammer til at
gøre den helt særlige indsats, og
pengene skal bruges på at videre
udvikle det faglige og sociale
fællesskab.
Derudover vil de gode eksempler
fra såvel prisens vindere som
andre indstillede medarbejdere
blive videreformidlet, så de gode
historier på demensområdet
spredes.

