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Et nyt Fremfærd-projekt skal opkvalificere medarbejdere og ledere på botilbud til at opdage tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning.

N Y T  P R O J E K T

Bedre støtte til
udviklingshæmmede med
demens
Et nyt Fremfærd-projekt, som bl.a. Socialpædagogerne står
bag, skal sikre bedre støtte til mennesker med
udviklingshæmning, som får demens. Medarbejdere skal
kompetenceudvikles - og der skal udvikles nye metoder
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Antallet af ældre mennesker med udviklingshæmning, som får demens, stiger. Men det

kan være en udfordring at få øje på begyndende tegn på demens. Derfor skal

medarbejdere på kommunale bosteder have et kompetenceløft, så de bedre kan

opdage tegn på demens.

Det er tanken bag et nyt Fremfærd-projekt ’Ældre udviklingshæmmede med demens’,

som Socialpædagogerne, FOA og KL står bag - og som frem mod 2022 vil dykke ned i,

hvordan man kan styrke trygheden og livskvaliteten for mennesker, der udover

udviklingshæmning også kæmper med demens.

– Som professionelle skal vi have meget mere fokus på, at mennesker med

udviklingshæmning jo også kan udvikle en lang række sygdomme som alle andre

mennesker. Og det kan fx være demens. Derfor er det utrolig vigtigt, at fx

socialpædagoger bliver rustet til at kunne opdage de første tegn på begyndende

demens, så borgerne kan få den rette hjælp og udredning hurtigt, siger næstformand i

Socialpædagogerne Marie Sonne.

Læs mere om projektet ’Ældre udviklingshæmmede med demens’.

 

Læs også:

Viden om demens åbner

døre

Hjertet er jo ikke dement

Bosteder efterlyses
I forbindelse med projektet efterlyses både bosteder og kommuner, der har lyst til at

afprøve metoder og indsatser, der kan bruges i hverdagen. Det kan fx være nye faste

procedurer for, hvordan man observerer og screener borgere, hvordan man anvender

vurderingsværktøjer - eller hvordan man arbejder med metoder til

konfliktnedtrapning.

– Vi håber, at mange af vores bosteder har lyst til at deltage i projektet, fordi det er så

vigtigt, at medarbejdere og ledere bliver klædt på til at håndtere demens hos

mennesker med udviklingshæmning. Jeg ser projektet som en oplagt mulighed for at

få nye værktøjer og viden, der kan løfte indsatsen i forhold til at opdage demens hos

den her målgruppe, siger Marie Sonne.

Hvis du vil vide mere om projektet og mulighederne for at være med, så kontakt

projektleder i Socialpædagogerne Sofie Thal Fisker på son@sl.dk

HVAD ER FREMFÆRD?
Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle

velfærdssamfundets kerneopgaver.

Læs mere på vpt.dk/om-fremfaerd

KORT OM PROJEKTET
Socialpædagogerne, FOA og KL står bag fremfærd-

projektet ’Ældre udviklingshæmmede med

demens’, mens 3F inddrages i den faglige

følgegruppe. Projektets formål er:

Udvikle personalets kompetencer til at opdage

tidlige tegn på demens hos mennesker med

udviklingshæmning med henblik på så tidligt

som muligt at sikre udredning/diagnosticering i

sundhedssystemet.

Kortlægge virksomme metoder i arbejdet med

mennesker med udviklingshæmning

Udvikle og udbrede metoder til at løfte

kommunernes social- og sundhedsfaglige

indsatser til ældre mennesker med

udviklingshæmning og demens i bo- og

dagtilbud med henblik på at skabe øget tryghed

og livskvalitet.

Udvikle/beskrive modeller for nye indsatser

og/eller samarbejdsformer, der sammenkobler

botilbud og plejeopgaver i forhold til mennesker

med udviklingshæmning og demens.
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’Jeg bliver rørt
over indsatsen'
Når ens søn har en hjerneskade,

og man ikke har set ham i to

måneder, er der al mulig grund

til bekymring, fortæller Janne

Onsberg, der er mor til Brian.

Men socialpædagogerne på

hans bosted giver hende ro
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Mor: Tak til alle
socialpædagoger
Bente Elise Hansen tør slet ikke

tænke på, hvordan det ville

være, hvis ikke hende søn Brian

var i gode socialpædagogiske

hænder under coronakrisen
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Vi skal vise
børnene, at vi er
her
Facebookopslag med opskrifter,

dansevideoer, inspiration til

morgenløb – og tæt telefonisk

kontakt har været med til at

styrke samarbejdet omkring

børnene på Liljeborg

Julemærkehjem under

coronalukningen. Nu er

hjemmet åbnet igen for de

yngste børn

C O R O N A V I R U S
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Nu bliver det
lettere at få
anerkendt
COVID-19 som
arbejdsskade
Ansatte i sundheds- og

socialsektoren skal ikke kunne

bevise, at konkret smitte med

COVID-19 er sket på arbejdet,

for at få anerkendt sygdommen

som en arbejdsskade. Det

præciserer Arbejdsmarkedets

Erhvervssikring efter kritik fra

blandt andre

Socialpædagogerne
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