DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte
høring udkast til målepunkter for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet.
DKDKs bestyrelse har med interesse læst det fremsendte materiale og finder initiativet både relevant og
ambitiøst og det fremsendte materiale spændende.
Bestyrelsen ved hvor meget god ledelse betyder for pleje- og medarbejderkultur på de enkelte plejecentre,
derfor hilses det især velkommen at der i materialet er stor fokus på ledelse.
Bestyrelsen vil med interesse følge hvad der ved hjælp af dette kan afdækkes og i gangsættes af initiativer
for at fremme den gode pleje der er præget af høj faglig kvalitet og gode etiske overvejelser.
DKDK vil dog - med sin særlige faglige viden – bemærke følgende:
Der er for det første ikke tilstrækkelig i materialet beskrevet og taget hensyn til at ca. 80% af beboer på
plejecentre er ramt af demens og der for kognitivt er udfordret på i interview at give udtryk for deres
opfattelse af den givne pleje og tilgang til dem. Hvordan tænkes det forhold løst?
For det andet savnes en stærkere beskrivelse af de pårørendes rolle. Det vil blive udfordrende for
interviewer at skelne mellem den demensramte og de pårørendes perspektiv. Der er ikke tydeligt redegjort
for, hvornår man vil inddrage pårørende i tilsynene og hvem der afgør om de pårørende skal / kan eller må
inddrages. Det bør der tages hånd om.
For det tredje savnes at materialet har et overblik over mål og metode for de tilsyn der allerede findes for
plejeboligerne. Det er vigtigt at der gennem de forskellige tilsyn ikke laves dobbeltarbejde og at det
målepunkterne kan biddrage med ny viden.
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