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Rapport om enlige med demenssygdom og kritik af plejehjemsportalen
Alzheimerforeningen har fornylig udgivet en rapport om enlige, som lider af
en demenssygdom, læs her.
Rapporten giver stof til eftertanke også
for os demenskoordinatorer.
Det er kendt, at faglig viden, medmenneskelig kontakt og kontinuitet er faktorer, der har stor betydning i hjælp og
pleje til mennesker, der lider af en demenssygdom. Derfor er det vigtig viden, at 60% af kvinder og 28% af mænd med demens er
enlige, og at enlige med en demenssygdom har et højere
forbrug af smertestillende og psykofarmaka. Blandt enlige
mænd med demens behandles 14% med antipsykotisk medicin, mens det gælder 10% af ikke enlige mænd. Som demenskoordinatorer påvirkes vores arbejde af, om et menneske med demens bor alene, om vedkommende har pårørende til at hjælpe sig eller om vedkommende er helt alene
– uden pårørende.
Alzheimerforeningen har - på baggrund af undersøgelser
fra 2016 og 2017 - påpeget den store forskel, der er i normeringen på de danske plejehjem og foreslået, at lovgivning skal sikre en minimumsnormering på plejehjemmene.
Alzheimerforeningen har ligeledes konstateret, at 81% af
plejehjemmene ikke nævner demens, hverken i præsentationen i plejehjemsoversigten eller i vedhæftede pjecer. Alle
havde forventet at plejehjemsoversigten ville kaste lys over
sådanne væsentlige fakta, ikke mindst når 75 -85% af de,
som bor i plejebolig/plejehjem lider af fremskreden demens.
DKDKs bestyrelse bifalder Alzheimerforeningens arbejde
med at sætte fokus på vigtige områder som civil status,
normering, beboersammensætning, særlige tilbud m.m. Vi
mærker dagligt de udfordringer, der er i relation til aleneboende, mangel på medarbejdere og manglende oplysninger
om tilbud til borgere. Det kan kun blive bedre. Efter d. 5.
juni ved vi, hvem der de kommende år får regeringsmagten,
og hvem der bliver minister for vores område. Spørgsmålet
er dog, om det får en betydning for de kommende års indsats på demensområdet?
National forskningsstrategi for demens og ny film til
pårørende
Bestyrelsen har drøftet den nationale forskningsstrategi for
demens 2025 og er enig i, at det er en spændende og vigtig
rapport, find den her. Alle som arbejder i dette felt, er afhængige af ny viden for bedst muligt at kunne varetage den
mangfoldighed af opgaver der i relation både til forebyggelse, behandling og pleje. Derfor er en strategi væsentlig,
men dens succes afhænger af, om der afsættes midler til at
føre den ud i livet. DKDK opfordrer til, at et nyt Folketing
hurtigt beskæftiger sig med finansiering af strategien.

DKDK har i foråret deltaget i et arbejde i Styrelsen for patientsikkerhed med at udarbejde en film målrettet pårørende.
Filmen har som formål at nedbringe brugen af antipsykotisk
medicin. Klik her for at se filmen.
På DKDK Årskursus 2019 uddeles Årets demensinitiativ
Program for Årskursus 2019 udsendes i løbet af få uger til
medlemmer og tidligere deltagere. Jeg vil opfordre jer alle til
at videresende programmet til dem, I tror, kan have interesse i de tre faglige dage. DKDK holder også generalforsamling på det 26. Årskursus med valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen har valgt efter mange år, at erstatte ”Årets demenskoordinator” med en pris til ”Årets demensinitiativ”.
Prisen skal gå til et initiativ, der er med til at gøre en forskel
for borgere med demenssygdom, for deres pårørende eller
for ansatte, der arbejder i demensomsorgen. Det kan være
et initiativ i en kommune eller region, der er nytænkende og
kan bruges i andre kommuner eller regioner. Initiativet skal
være igangsat af en demenskoordinator eller som minimum
have en demenskoordinator med som initiativtager.
Bestyrelsen håber, at mange af jer vil støtte op om det nye
initiativ og indsende forslag til prismodtagere.
Læs mere om initiativet her.
Et andet nyt initiativ på Årskurset er et seminar med frie
foredrag. Årskursets deltagere opfordres til at holde et oplæg om et projekt eller et initiativ, som de har været primus
motor i. Bestyrelsen vælger blandt de indsendte forslag tre
som hver får 30 minutter til at fremlægge og drøfte med
seminarets deltagere.
Vi er spændt på, hvordan de to nye initiativer modtages af
jer.
Jeg glæder mig til at møde rigtig mange af jer på Årskurset
og til generalforsamling. Jeg deltog sammen med hele bestyrelsen med en stand på Demensdagene, og vi fik her talt
med mange – både udstillere, medlemmer og potentielle
medlemmer.
Rigtig god sommer til alle.
Lone Vasegaard, formand
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