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Af Nicoline Lykkegaard Leisner, fuldmægtig, enhed for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen

I enhed for ældre og
demens i Sundhedsstyrelsen fylder særligt de videreførte initiativer under Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 samt
initiativer under Handlingsplan til at forebygge og håndtere
udadreagerende adfærd i ældreplejen på demensområdet. I kan læse
nyt om flere af initiativerne i nedenstående.

Et forløb består af fem undervisningsdage, som afvikles i løbet af cirka fire måneder. Undervisningsdagene består af både undervisningsmoduler med fokus på viden og metoder samt workshops med fokus
på implementering. Der kan være 25 deltagere på
hvert forløb, og kommunerne kan afhængigt af deres
størrelse afvikle et eller flere forløb. Undervisningen i
kommunerne fasciliteres af tre forskellige leverandører. Læs mere om forløbene her.
Nyt materiale til introduktion af unge og nyansatte
I et af de øvrige initiativer fra samme handlingsplan
har Sundhedsstyrelsen haft fokus på at styrke medarbejdernes kompetencer og understøtte unge og
nyansatte i ældreplejen. I starten af 2020 gennemførte PwC en undersøgelse for Sundhedsstyrelsen,
som belyste unge og nyansatte samt pårørendes
oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd. Med afsæt i undersøgelsen og en inddragende proces af relevante fagpersoner, herunder
unge og studerende, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et todelt materiale.

Den seneste tid har der dog også været et stort fokus på Ældretopmødet, som blev afholdt den 16.
september i Odense af Social- og Ældreministeriet,
Ældre Sagen, FOA og KL. Sundhedsstyrelsen udgav
i den forbindelse et inspirationsoplæg og et debatoplæg om kvalitet og kompetencer i ældreplejen. Inspirationsoplægget beskriver kvalitetsområder inden for
ældreplejen og giver eksempler på redskaber og systematiske tilgange, som kommunerne kan tage i
brug med det samme. Debatoplægget kommer med
inspiration til den videre diskussion om, hvordan vi
udvikler en fælles retning i ældreplejen på nationalt
niveau. Læs oplæggene her.

Materialet består af en animationsfilm målrettet de
unge og nyansatte. Filmen illustrerer en situation
med en borger, som udvikler sig til en episode med
udadreagerende adfærd. Undervejs i filmen gives
der faglige råd til, hvad den unge og nyansatte kan
gøre for at forebygge, håndtere og lære af episoden.
Filmen har desuden til formål at give de unge og nyansatte forståelse for, hvorfor en situation kan udvikle sig til en episode med udadreagerende adfærd.

Implementerings- og læringsforløb til alle landets
kommuner
Under Handlingsplan til at forebygge og håndtere
udadreagernde adfærd i ældreplejen er der afsat
midler til at udvikle og gennemføre implementeringsog læringsforløb på plejecentre, i hjemmeplejen og
på midlertidige ophold. Forløbene tilbydes til alle 98
danske kommuner i løbet af 2021-2024.

Dertil består materialet af hæftet Inspiration til dig,
der introducerer nye medarbejdere i ældreplejen.
Hæftet har til formål at inspirere ledere, faglige ledere, koordinatorer, praktikvejledere og uddannelsesinstitutioner til, hvordan de kan klæde unge og nyansatte på til at arbejde personcentreret med borgere
med demens. I hæftet gives forskellige input til, hvordan man systematisk kan arbejde med at give unge
og nyansatte en bred introduktion til viden og kompetencer til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder. Derudover er der fokus på, hvordan de
unge og nyansatte kan få et trygt arbejdsmiljø med
støtte og sparring, hvilket skal hjælpe til at sikre trivsel og tryghed for både borgere samt unge og nyansatte medarbejdere. Materialet blev udgivet i maj
2021. Find materialet her.

Forløbene skal understøtte medarbejdere og ledere
med at omsætte Sundhedsstyrelsens Anbefalinger
og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af
voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i
ældreplejen til egen praksis. I forløbene er der et
særligt fokus på at skabe trivsel og tryghed for både
borgere med demens og medarbejdere for derigennem at reducere udadreagerende adfærd og nedbringe antallet af voldsomme episoder og trusler om
vold. For at fremme en omsætning af anbefalingerne
til praksis nedsættes der i hver kommune en implementeringsgruppe, som skal understøtte en forankring i praksis.
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Flere pladser på diplomuddannelse
Under samme initiativ udbydes også diplomuddannelsen ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og
trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv”. Diplommodulet udbydes af professionshøjskolen UCN flere steder i landet i 2021-2022.

I Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 beskrives i initiativ 5 et mål om, at man i 2025 skal have
nedbragt forbruget af antipsykotisk medicin med
50% hos mennesker med demens.
Den første pulje vil netop understøtte initiativer, som
kan være medvirkende til at fremme dette mål. At
ændre på medicinforbruget er en kompleks opgave.
Derfor har puljen fokus på projekter, som afprøver
metoder og tiltag, der kan være et alternativ til at
bruge antipsykotisk medicin. Det kan eksempelvis
være til et uddannelsesforløb i socialpædagogiske
metoder og personcentreret omsorg eller tiltag for at
styrke samarbejdet mellem kommune og praktiserende læge i forbindelse med nedtrapning af antipsykotisk medicin. Ansøgningsfristen til puljen er den 5.
november.

Pga. stor efterspørgsel og tilfredshed med de første
hold, er der udbudt 80 ekstra pladser, så der i alt udbydes 280 forløb i perioden.
Forløbene fordeler sig, som følger:


Foråret 2021: To hold er gennemført i Odense
og Aalborg.
Efteråret 2021: Tre hold er i gang i København
og Kolding.
Foråret 2022: Tre nye hold starter i Odense,
Aalborg og Århus, hvor der stadig er ledige
pladser.
Efteråret 2022: Nye hold starter i København,
Odense og Aalborg afhængig af efterspørgslen.






Puljen vedr. demensvenligt samfund sigter mod at
understøtte initiativer, som kan skabe et mere demensvenligt samfund, hvor borgere med demens og
deres pårørende oplever at blive mødt med både
forståelse og venlighed. Puljen har fokus på projekter, som enten er regionale eller landsdækkende.
Målet er et samfund, hvor man som demensramt kan
deltage både i hverdagslivet og i fællesskaber. Ansøgningsfristen er den 1. november.
Læs mere om puljerne her.

Nye puljer på demensområdet
Her i efteråret er der blevet offentliggjort to nye puljer
på demensområdet:


Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af
antipsykotisk medicin
Demensvenligt samfund



Begge puljer har fokus på at bidrage til en større trivsel og højere livskvalitet for mennesker der er ramt
af en demenssygdom.
Udviklingshæmning og demens
Hvis du vil vide mere om forskellige projekter,
der arbejder med udviklingshæmning og demens
er der en særlig hjemmeside under KL hjemmeside ”Viden på tværs” - klik her
Her finder du bl.a.:


En podcast: Demens hos mennesker med
udviklingshæmning



Reportage fra 5 kommuner, der finder inspiration i hinandens arbejde med demensopsporing og støtte



En kortlægning som har til formål at pege
på udfordringer og behov på området
og afsøge egnede tilgange, metoder og
redskaber.
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