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Omsorg bør ikke være et særligt tilbud, men en tilgang
Jeg kan forestille mig, at nogle af de
tanker, følelser og oplevelser mange
af os har nu, mens krigen i Ukraine
raser, minder om den magtesløshed,
som følger i kølvandet på, at andre
har taget magten over dit liv. Det
samme gjaldt for tiden under corona,
hvor en ukendt sygdom raserede
blandt os og vores nærmeste.
Mon ikke det er den samme følelse af magtesløshed og
usikkerhed, der præger et liv med en demenssygdom, indtil
man forhåbentlig igen får fodfæste i den nye virkelighed og
igen oplever en vis magt over eget liv? Men ofte er det
nødvendigt, at der er nogen, som drager omsorg for dig og
viser vejen i et liv fyldt med usikkerhed.
Omsorg i Sundhedsvæsnet
Det Etiske Råd, der rådgiver Folketinget, har for nylig
offentliggjort sit arbejde: ”Omsorg i Sundhedsvæsnet”, dels
en større redegørelse og dels syv budskaber.
Udgangspunkt er, at HELBREDELSE gennem de seneste
årtier har været prioriteret højest i sundhedsvæsnet og det
på bekostning af LINDRING og TRØST. Omsorg er et
grundlæggende menneskeligt behov, og i en kritisk og
usikker situation er behovet særligt udtalt.
Det Etiske Råd ønsker med de 7 budskaber at være med til
at rette op på denne skæve vægtning i sundhedsvæsenet.
Omsorg bør ikke være et særligt tilbud, men en tilgang til
arbejdet med syge og plejekrævende mennesker. Jeg
deltog som formand for DKDK i offentliggørelsen på
Christiansborg og finder arbejdet meget relevant, da
lindring og trøst netop er nogle af de redskaber, vi som
demenskoordinatorer har, da helbredelse stadig ikke er en
mulighed.
Mange udspil på sundheds- og ældreområdet
Social- og ældreminister Astrid Krag har taget hul på
arbejdet med en ældrelov – en lov hvis formål er at skabe
grundlaget for en bedre ældrepleje, hvor der er mere tid til
omsorgen og plejen for ældre, og hvor medarbejderne kan
bruge deres kloge hoveder og varme hjerter.
Bestyrelsens bekymringer er flere:

Ender vi med en sundhedslov, en servicelov og en
ældrelov? Det er svært nok at navigere i de to
nuværende love!

Får loven et alderskriterie? Demenssygdomme
kender ikke 60 eller 65 som aldersgrænse!
Det er bestyrelsens håb, at de 7 budskaber fra Det Etiske
Råd indtænkes i arbejdet med det, vi hellere så benævnt
som en Lov om Omsorg, Pleje og Behandling.

Fra praksis ser vi gerne, at problemstillingen med forkert,
unødig og for omfangsrig dokumentation løftes ind i
arbejdet. Vi ønsker ikke mere dokumentation, men
mulighed for at levere relevant faglig dokumentation og
arbejde i systemer, der understøtter en sådan
dokumentation i demensforløb. FS3 – der bruges i
kommunerne - understøtter ikke den personcentrerede
omsorg på trods af, at alle anbefalinger går på at arbejde
personcentreret.
Fremadrettet ser DKDK gerne, at demenskoordinatorer/
demenskoordinatorfunktionen indskrives i en kommende
lov. Demenskoordinatorfunktionen har en væsentlig
forebyggende rolle for familier med demens. Funktionen
eksisterer i de fleste kommuner, men den skal
kvalitetstestes og - sikres og f.eks. indskrives som en fast
forankret ressource i de tværfaglige og selvstyrende teams,
som mange kommuner arbejder med. Det vil støtte
frontpersonalet og sikre en faglighed på demensområdet.
Årskursus og Generalforsamling
Bestyrelsen arbejdede på bestyrelsesseminaret med
Årskurset d. 14. – 16. september, program udsendes medio
maj, og der er mange spændende oplægsholdere på
tapetet. Årskursets seminarer bliver meget praksisnære – et
ønske fra mange medlemmer.
Bestyrelsen har gennemgået DKDK vedtægter og arbejder
på at fremlægge et par ændringsforslag til bl.a.
formålsparagraf og bestyrelsesstørrelse til
generalforsamlingen.
På høringsfronten har bestyrelsen taget stilling både
forslaget om etablering af sundhedsklynger omkring
akutsygehusene og til en revideret samarbejdsaftale for
demensområdet i Region Syddanmark. Bestyrelsens fokus i
høringssvar er altid, hvordan forslag stiller
demenskoordinatorer, men selvfølgelig også
demensområdet som helhed. Det bliver også fokus, når det
længe ventede sundhedsudspil fra regeringen kommer i
høring.
Gitte Kirkegaard
Formand, DKDK
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