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Af Tina Hosbond, specialkonsulent i Enhed for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen

I Sundhedsstyrelsen har vi fortsat et stort fokus på
demensområdet. Det har gennem det sidste år vist
sig i en række projekter, som har til formål at styrke
demensindsatsen i Danmark. Dette sker især igennem projekterne afledt af demenshandlingsplanen
2025, som fortsat er en stor del af Sundhedsstyrelsens arbejde på området. Sundhedsstyrelsen har
dog også andre projekter på demensområdet.
Befordringspulje opslået
Sundhedsstyrelsen har for eksempel for nyligt opslået puljen ”Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose”. Der er afsat 42,5
mio. kr., og det forventes, at ca. 5 kommuner modtager midler fra puljen.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside ske en formidling
af centrale elementer fra Demensrejseholdet som
aktiviteter og metoder, og der vil være mulighed for
at downloade konkrete drejebøger, slides og modeller. Derudover vil der være mulighed for at læse mere om den grundlæggende læringstilgang bag Demensrejseholdsforløbene.

Forsøget skal give mennesker med en demensdiagnose, og som bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner
og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv. Forsøget indebærer endvidere, at man kan få en ledsager med.
Det vil i forsøgsordningen være muligt at blive kørt
104 ture årligt, hvilket svarer til antallet af ture, der
tilbydes med individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Forsøgsordningen løber over
knap 2 år.

Kirsten Groth Willesen, som er projektleder, fortæller:
”Formidlingen skal inspirere kommuner, som ønsker
at gennemføre praksisnær kompetenceudvikling i
plejeboliger eller hjemmeplejen. Her kan de konkrete
værktøjer og erfaringerne fra Demensrejseholdet
være brugbare indspark i planlægningen og gennemførelsen af forløbene i kommunerne. Vi håber selvfølgelig også, at kommuner, som har haft besøg af
Demensrejseholdet, kan bruge materialet til forsat at
holde gryden i kog”.

Sundhedsstyrelsens projektleder Kristian Gribskov
fortæller: ”Der er allerede enkelte kommuner, der frivilligt tilbyder kørselshjælp. Vi håber derfor, at flere
vil deltage i den nye forsøgsordning og afprøve de
muligheder for hjælp, der er i ordningen”.
Forsøget skal bidrage til at afklare, hvilke muligheder
og forudsætninger målgruppen har for at benytte ordningen, herunder i hvor høj grad de har behov for
ledsagelse i forbindelse med befordringen.

Otte nye kommuner har gennem puljen ”Praksisnært
kompetenceløft i kommuner og regioner” fået bevilget et forløb med Demensrejseholdet i 2018 og
2019, hvorfor Demensrejseholdet fortsat vil være aktivt et år endnu.

Forsøgsordningen er en del af udmøntningen af aftalen om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021.
Der er ansøgningsfrist på puljen den 7. januar kl. 12.

Afslutning
Læs meget mere om de forskellige projekter på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

Afslutning af Demensrejseholdet
Demensrejseholdet som projekt afsluttes med udgangen af 2018. Med projektet, som har kørt siden
2015, er der gennemført praksisnær kompetenceudvikling på knap 50 plejecentre i 14 kommuner. I forbindelse med afslutningen af projektet vil der blive
offentliggjort en evaluering, som viser resultaterne af
Demensrejeholdets indsats. Derudover vil der på

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår!
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