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Samarbejdet om demens styrkes
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Denne uges demensklumme sætter fokus på samarbejde. For
sygdommen demens har vidtrækkende konsekvenser der kalder på
samarbejde.
Sundhedsstyrelsen vurderer at ca. 89.000 danskere har demens og mere
end 400.000 pårørende er direkte berørt af dette som omsorgs- og
ressourcepersoner. Det er oftest de pårørende som først opdager
symptomer på demens hos deres nære. Og med deres omsorg for og
kendskab til personen indgår de pårørende som ressourcepersoner
gennem sygdomsforløbet. Dette er naturligvis ikke udelukkende et
anliggende for personer med demens og deres pårørende. For også ved
demens er vi afhængige af hinanden. Der er sandhed i ordene fra tidligere
præsidentfrue Rosalynn Carter: der er kun 4 slags mennesker i verden:
Dem som har været omsorgsgivere, dem som nu er omsorgsgivere, dem
som bliver omsorgsgivere og dem som får brug for omsorgsgivere.
Gennem livet vil vi selv være og opleve disse forskellige mennesketyper.
Og hver type stiller særlige krav til mennesket. Men fælles for alle typer
er at vi er afhængige af hinanden og vi har brug for velfungerende
samarbejder mellem de forskellige typer.
Sygdommen demens er en stor udfordring for personer med demens, for
deres pårørende og for det professionelle pleje- og omsorgspersonale. At
drage omsorg for personer med demens handler om at se personen som
vedkommende er. Men også om sygdomskendskab, om forståelse for
behov for f.eks. aktivitet og hvile, om tilrettelæggelse af pleje og omsorg,
om hensigtsmæssige omgivelser, om kommunikation og meget mere. Alt
i alt udfordringer som kalder på samarbejde mellem mennesker og
mellem organisationer.
Udviklingscenter for Demensområdet er et samarbejde mellem
kommunerne Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nordfyn,
Middelfart, Svendborg, Ærø samt OK-Fonden, SOSU-Fyn og UCL med det
formål at sikre at ny viden om demens omsættes til læring og til praksis.
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Udviklingscentret har taget en række initiativer til styrkelse af indsatser
for personer med demens, pårørende, personalet og organisationerne.
Blandt andet har Udviklingscentret etableret et europæisk projekt med
partnere i Belgien, Holland, England, Italien og Spanien om styrkelse af
samarbejdet om demens. Formålet med dette er at udvikle en
samarbejdsmodel og informationsmateriale målrettet pårørende til
personer med demens, de frivillige og det professionelle personale.
Baggrunden er at pårørende til personer med demens ofte
oplever sig i en rolle som tovholdere og koordinatorer mellem en række
forskellige tilbud og aktiviteter. Den rolle handler ikke blot om at
koordinere tider for hjemmeplejen, sygeplejen, træning, dagcenter, egen
læge mv. men også om at sikre at disse parter indbyrdes er nogenlunde
bekendte med hinandens indsatser og har kendskab til hvem personen
er. Med en samarbejdsmodel og styrket samarbejde omkring personen
med demens kan parterne hver især fokusere på deres opgave og
pårørendes ansvar for koordinering reduceres. Det europæiske projekt
støttes af EU-programmet Erasmus+ og kører nu i tæt samarbejde med
Odense Kommune og fynske rådgivnings- og aktivitetscentre for
personer med demens og pårørende.
I en senere klumme vil jeg forsøge at informere mere konkret om dette
projekt
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