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Ny ældreminister og ældreområdet tilbage til Socialministeriet
Social- og Indenrigsminister
Astrid Krag blev udnævnt til
Social- og Ældreminister i januar, og ældreområdet blev
derved flyttet tilbage til Socialministeriet fra Sundhedsministeriet. Mange har reageret –
ikke mindst ift. demensområdet.
Bestyrelsen i DKDK sendte
Astrid Krag en velkomsthilsen
umiddelbart efter ministeroverdragelsen. Bestyrelsen fremhæver i vores hilsen især tre områder, som har vores bevågenhed, og som vi har forslag til løsninger på.
1) Der er behov for implementering af faglige viden
hos medarbejdere og behov for kompetent faglig ledelse
Der mangler ikke viden på demensområdet. Der er fra
den første nationale demenshandlingsplan udarbejdet
megen relevant viden og udsendt meget brugbart materiale. Det vi mangler er implementering på alle niveauer.
DKDK foreslår, at hverdagen – i såvel hjemmepleje som
på plejehjem – som udgangspunkt skal tilrettelægges
med tid og rum til faglig refleksion og ledelse tæt på medarbejderen.
2) Der er behov for sikring af sektorovergange
Det er DKDKs erfaring, at det især er i overgange mellem
forskellige sektorer (fra diagnose til indsats i kommunen,
fra hjem til hospital, fra hjem til plejehjem) at kommunikationen medarbejdere imellem og medarbejdere til borger
og familien risikerer at fejle.
DKDK foreslår, at koordinering af en borgers demensforløb får samme sundhedsfaglige rets-status som en borgers ret til rehabilitering. Koordineringen kan i praksis deles op i støtte til hjemmeboende og deres familie og støtte
til plejehjemsbeboere og deres familie.
DKDK foreslår, at hver af landets 98 kommuner som minimum har en demenskoordinerende funktion for hjemmeboende mennesker med demens, samt at demenskoordinatorfunktionen ophøjes til en ”skal opgave”, så der lokalt
sikres facilitering af demensfaglig viden hos ledelse, medarbejdere, mennesker med demens og deres familie.
DKDK foreslår yderligere, at en sådan funktion indskrives
i loven på linje med lov om forebyggende hjemmebesøg.
3) BUM-modellen og de nuværende tilsyn skal udfordres – gerne gennem en helt ny tankegang
DKDK ser gerne, at BUM-modellen bliver udfordret. Systemet lægger op til en for opgavefokuseret kultur med
dokumentation og kontrol som det væsentligste. DKDK
ser gerne dette fokus flyttet til omsorg.

DKDK foreslår at FS3 udbygges, så det kan rumme et
fælles sprog ift. den psykosociale indsats samt at tilsyn i
højere grad får et omsorgsfokus.
Se hele velkomstbrevet her.
Årskursus til september
DKDK ser frem til samarbejdet og håber at se Astrid Krag
til DKDK Årskursus i år. Bestyrelsen arbejder på at kunne
afholde årskursus på Hotel Nyborg Strand d. 15. – 17.
september og ser frem til, at vi kan mødes til tre faglige
dage og sparring. Hvis der til den tid er særlige restriktioner, vil årskurset blive afholdt i fuld respekt for disse.
Principper for styrkelse af borgerenes retssikkerhed
Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer har i samarbejde udarbejdet fem principper for
styrkelse af borgernes retssikkerhed. Gensidig tillid og
godt samarbejde er gennemgående formuleringer i alle
principper. En tilgang vi som demenskoordinatorer kender
vigtigheden af og arbejder for hver eneste dag. Et fokus
på borgerens mål og ønsker er helt afgørende for et godt
resultat af vores arbejde. Et spændende forsøg vil være,
at lade borgeren selv pege på, hvilken hjælp der er behov
for, og ikke lade det være styret af kvalitetsstandarder og
andres vurderinger.
Læs mere om de fem principper her.
Foråret kommer
Coronaen har endnu ikke sluppet sit tag, om end den gode nyhed er, at beboere på plejehjem nu er vaccineret, og
derfor ikke dør i samme uhyggelige omfang som tidligere.
Mennesker med demens og deres familier er dog fortsat
hårdt ramt af coronaens konsekvenser med manglende
eller reducerede dagtilbud, færre familiekontakter og i
nogle kommuner ingen besøg af demenskoordinatoren.
Det er slemt for dem.
Med forårets komme stiger antallet af vaccinerede borgere og sundhedspersoner heldigvis stødt og fører til flere
åbninger af samfundet. Det ser vi alle frem til, mens vi
holder fast i alle de forebyggende tiltag, vi har lært.
Lone Vasegaard
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