Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje
Det var et brandvarmt tema, vi havde sat fokus på
til DANSKE ÆLDRERÅDs efterårskonference i
Vingstedcentret.
Med aftalen om at udmønte knap 200 mio. kr. årligt
i 2016–2019 til en ny national handlingsplan for
demens og med partierne bag Finanslovens be-
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KONFERENCERAPPORT
fra ældrepolitisk konference d. 16. november 2015 i Vingsted ved Vejle

slutning om, at hver kommune skal udarbejde en
værdighedspolitik ramte konferencen to temaer –
etik og demens – som begge vedrører vores arbejde i ældre- og seniorrådene.

Karina Adsbøl, medlem af Folketingets sundhedsudvalg, skal have tak for at springe ind med kort
varsel og give sit bud på etiske dilemmaer i omsorg og pleje for borgere med demenssygdomme.

Det var imponerende at se ud over salen, hvor 260
ældrerådsmedlemmer fra knap 60 kommuner sad
samlet.

Konferencens seks seminarer var mere praksisnære, og deltagerne fik danset erindringsdans samt
hørt om dans og musiks betydning for borgere med
en demenssygdom, fik en ny forståelse af den
sorg, der kan ramme, når ægtefællen dør, fik et
indblik i, hvad den berømte demenslandsby fra
Holland kan, og hvad vi kan bruge fra denne her i
Danmark. Derudover handlede seminarerne om et
aktivhus for yngre demente, diagnosticering og behandling af demenssygdomme og deltagerne fik et
indblik i om arbejdet på tværs af kommune og region omkring udredning.

Jakob Birkler, formand for det Etiske Råd talte som
den første over emnet Etiske dilemmaer ved demenssygdom. Vi blev løftet og udfordret. En af Jakob Birklers pointer er, at etikken for alvor først bliver synlig i vores hverdag, når den bliver udfordret,
dvs. når vi er i tvivl om, hvad der er det rigtige at
gøre.
Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen
talte ud fra titlen: Hvordan forholder vi os til en
fremtid, hvor flere mennesker diagnosticeres med
en demenssygdom? Nis Peter Nissen ønsker, at
Danmark skal blive et demensvenligt land, hvor
livet som dement er værd at leve, og hvor ingen er
alene med sygdommen. Et værdigt liv med demens kræver efter Nis Peter Nissens opfattelse, at
vi skal se mennesket bag ved sygdommen. Vi fik
opgaver med hjem til eget ældreråd, herunder at
komme med anbefalinger til politikerne i forhold til
at etablere flere aktiviteter for hjemmeboende demenssyge og at sikre transport for såvel demente
som pårørende.

Jeg håber, at de af jer, der var på konferencen,
blev inspireret og fik noget med hjem til drøftelser i
jeres eget ældreråd, politikere og forvaltning. Jeg
håber tillige, at de af jer der ikke havde mulighed
for at være tilstede, kan finde brugbar viden i denne konferencerapport.
Med ønsket om god læse- og arbejdslyst,
Bent Aa. Rasmussen
Formand
INDHOLD:
Referater af hovedoplæg
Referater af seminarer

Side 2
Side 9

Etiske dilemmaer ved demenssygdom
Referat: Hovedoplæg af Jakob Birkler, lektor, ph.d., formand ved Det Etiske Råd

Etiske dilemmaer ved demenssygdom bliver mere presserende at diskutere, jo flere mennesker der lider af en demenssygdom. Dilemmaerne kan f.eks. angå
genoplivning/hjertestartere, overvågning, sandheder/løgne, tvang og velfærdsteknologi. I sidste ende handler det om, hvilken omsorg et stigende antal demensramte borgere skal have i fremtiden.
Jakob Birkler indleder med at takke for invitationen. Han mener, at konferencens overskrift
”Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje”, er velvalgt, da etik er dét, som vi tager afsæt i, når vi møder et andet menneske.

gøre (juridisk dimension)? Hvad kan jeg/vi gøre
(praktisk dimension)? Hvad bør jeg/vi gøre
(etisk dimension)? Vi skal ikke blive handlingslammede af tvivlen, men i stedet overveje,
hvordan vi håndterer den.

Hvad er etik?
Jakob Birkler viser et billede af et par duggede
briller, som illustrerer det, han mener, er den
vigtigste pointe med hans oplæg: ”Det handler
om, at etik ikke bare rimer på optik, men handler om optik. Det handler om dét, vi ser, når vi
ser på et andet menneske”. Etik angår ens
menneskesyn, og udgør de briller, vi ikke kan
tage af, men som vi kontinuerligt skal pudse og
slibe.

Et menneske med en demenssygdom er et
sygt menneske, men det er samtidig meget
andet og mere. Et menneske har sit eget værd
og bør ikke reduceres til at være en udfordring
eller en ældrebyrde. Den værste etiske forseelse er, når vi forser os på et menneske, fordi vi
allerede på forhånd har set i en anden retning.

Et andet billede, Jakob Birkler bruger, er etikken som et vindue – vi bemærker det ikke, men
betragter blot verden gennem ruden. Bemærket bliver den først, når ruden bliver beskidt.
Jakob Birkler forklarer, at etikken for alvor først
bliver synlig i vores hverdag, når den bliver udfordret, dvs. når vi er i tvivl om, hvad der er det
rigtige at gøre. Når vi kommer i tvivl, toner den
frem. Tvivlen opstår i forhold til, hvad skal jeg/vi
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Inddragelse og selvbestemmelse
Jakob Birkler pointerer, at det altid er vigtigt at
inddrage borgeren ved beslutninger – men at
det kan ske på mange forskellige måder, og at
det ikke nødvendigvis er det samme som selvbestemmelse. Det er vigtigt at kigge på grundlaget for at træffe et valg. Nogle gange giver vi
et valg, hvor vi glemmer, at grundlaget for at
træffe det, ikke er det samme, som det var tidligere. Det er en overvejelse, som er vigtig, når
det handler om tvangsbehandling af inhabile
mennesker med demenssygdom. Et eksempel

er, hvis en borger med demens har svære tryksår, men det er ikke en akut eller livstruende situation. Vedkommende slår ud med armene og vil ikke behandles – hvad gør vi? Dét er et dilemma og en balance mellem omsorgspligt
og omsorgssvigt.

At hænge en hjertestarter op på et plejecenter, svarer til at hænge et dilemma
op på væggen. Det kan være krænkende at blive spurgt til – for at holde selvbestemmelsesretten i hævd -, om hjertestarteren skal bruges ved et evt. genoplivningsforsøg.

Genoplivning og hjertestarter
Ved spørgsmålet om genoplivning kan pårørendes mening være et pejlemærke, men samtidig er deres mening ikke nødvendigvis den samme som det
menneske, det drejer sig om - og desuden kan de pårørende indbyrdes være
uenige. Dilemmaerne om genoplivning bliver yderligere forstærket, når det
drejer sig om et menneske med en demenssygdom. Her er selvbestemmelsen
for alvor udfordret, og det er ikke sikkert, at vedkommende kan give anvendelige svar. Den enkelte skal stadig inddrages, men det kan ikke lade sig gøre på
en direkte måde. I stedet bliver det et spørgsmål om at inddrage det liv, der er
levet – og huske at tage de vigtige samtaler hvor vi afstemmer forventninger
med hinanden i tide. Som Jakob Birkler siger: ”Vi er gode til at redde liv men
dårlige til at give døden plads, når den kommer”.

Teknologi – skal vi være fascinerede eller forskrækkede?
Jakob Birkler understreger, at han ikke er modstander af teknologi, men at det
er vigtigt, at den bruges med omtanke. Han illustrerer sin pointe med et foto
fra en hjemmeside om velfærdsteknologi – eller frihedsteknologi, som Aarhus
Kommune vælger at kalde det. Her ligger en svært dement borger i sengen på
en hospitalsstue. Tre omsorgspersoner befinder sig også i rummet. De har alle
fokus på en tavle, som tydeligvis omhandler teknologien. Ingen har fokus på
borgeren. Jakob Birkler frygter netop, at vi bliver forblændet af ny teknologi på
bekostning af nærvær og omsorg med borgeren. En anden fare ved teknologien kan være, at det bliver den økonomiske rationalitet – hvad kan betale sig?
– som overskygger alt andet.
Det er en vanskelig balancekunst at bruge teknologien hensigtsmæssigt, sådan at den er et supplement og ikke en erstatning for omsorg. Et eksempel er
gps, som kan være en udmærket idé afhængig af den enkelte situation. Jakob
Birkler lægger vægt på, at løsningen skal være velovervejet: Når vi f.eks. argumenterer for, at gps er valgt med det mål at beskytte borgeren, er det så et
vægtigt argument? For kunne et menneske ikke i stedet følge med den demensramte borger? Et menneske, der ser forbi demenssygdommen og som
har blik for et langt levet liv?
Da der var meget debat om, at kommunerne ville indføre robotstøvsugere for
at spare på hjemmehjælpen, blev forsvaret, at der så kunne frigives tid i øvrigt
i hjemmeplejen. Den tid er sidenhen blevet sparet væk. Robotter, som f.eks.
robotsælen Paro, kan være gode, men det er helt afgørende, at de ikke udgør
erstatning for menneskeligt nærvær.
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Etiske refleksioner
”Jeg er ikke mere etisk end jer – jeg kan ikke give jer endelige svar. Vi kan ikke regne det ud på forhånd, men i situationen vil etikken byde sig selv, og her
skal vi se os godt for”, siger Jakob Birkler og præsenterer en række begreber,
som er nyttige til refleksion:


Nærhed og/eller distance: Generelt i sundhedssystemet hjælper vi mere
på distancen, men hvornår bør vi være tæt på? Tæt på såvel fysisk som
på det enkelte menneske og på det liv, som det har levet?



Hurtigt og/eller langsomt: Livet går langsomt, men ved genoplivning skal
det gå hurtigt. En grundlæggende etisk overvejelse er, hvad bør gå langsomt, og hvad bør gå hurtigt?



Våge og/eller overvåge: Den vigtigste prioritering i sundhedssystemet
handler om distinktionen mellem at våge eller overvåge. Der bliver ikke
sat midler af til at våge ved det enkelte menneske – i stedet handler det
om at overvåge, hvor man ser over mennesker. Det kunne være at en
unik vågestund med et menneske, giver et krystalklart svar på, om vedkommende ønsker genoplivning eller ej.



Førstehjælp og/eller næstehjælp: Nogle gange er næstehjælpen, som er
løsrevet fra enhver økonomisk kalkule, og tager udgangspunkt i spørgsmålet ”hvad med den anden?” vigtigere end førstehjælp.



Tilgangspunkt og/eller udgangspunkt: Vi har misforstået udtrykket ”at
tage udgangspunkt i borgeren”. Udgangspunkt betyder, at vi går ud fra
et punkt – et punkt der handler om borgerens levede liv. I stedet kommer
vi oftest med en ydelse til borgeren.
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Give liv og/eller dele liv: Hvad er det for en slags liv, vi giver, hvis et
menneske efter genoplivning vågner op på intensiv afdeling og lever de
sidste to dage med brækkede ribben? Vi skal i højere grad fokusere på
at blive delagtiggjort i det liv, som er levet.



Velfærdsteknologi som supplement og/eller erstatning: Teknologi i sig
selv er ikke uetisk. Den etiske lakmusprøve er, om den supplerer eller
erstatter menneskelig kontakt? Vi skal være opmærksomme, hvis den
fungerer som en erstatning.

Hvordan forholder vi os til en fremtid, hvor flere mennesker diagnosticeres
med en demenssygdom?
Referat: Hovedoplæg af Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen

Livet med demens er værd at leve, også selvom hverdagen byder på mange udfordringer. Hvis der sættes ind med den rette vejledning og støtte tidligt i demensforløb, kan nogle af de følgevirkninger, som ny-diagnosticerede ofte oplever, undgås. Samtidig er det vigtigt at støtte de pårørende, som har en vanskelig og opslidende opgave foran sig. Når et menneske får en fremadskridende demenssygdom, kommer der måske et tidspunkt, hvor det bliver nødvendigt at flytte på plejehjem. Et skøn siger, at 60-80 % af beboerne på danske plejehjem, har en demenssygdom. Her er der brug for mere viden om demens og for flere med en sundhedsfaglig uddannelse. Hvordan sikrer vi de bedste vilkår for mennesker med demens og deres pårørende nu og i fremtiden?
Alzheimerforeningen ønsker, at Danmark bliver et
demensvenligt land, hvor livet som dement er værd
at leve, og hvor ingen er alene med sygdommen.
Et værdigt liv med demens kræver - efter Nis Peter
Nissens opfattelse - at vi skal se mennesket bag
ved sygdommen. Den syge skal møde anerkendelse og opbakning, der skal være hjælp og støtte i
hverdagen, og endelig skal der være kvalitet i behandling og pleje.
Status anno 2015
Demens er betegnelsen for en række symptomer
på svækkelse af hjernens mentale (kognitive) funktioner – f.eks. hukommelse, sprog, orientering, adfærd, personlighed, bevægelse. Demens skyldes
sygdom i hjernen, og kan forekomme hos voksne i
alle aldre, men er hyppigst hos ældre. 70.000 –
90.000 mennesker i Danmark har i dag alzheimers
eller en anden demenssygdom, og ca. 400.000 lever i dag som pårørende med demens i hverdagen.
Behandling, pleje og omsorg til demenspatienter
beskæftiger flere end 35.000 fuldtidsansatte om
året.
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Alzheimerforeningen skønner, at de totale direkte
samfundsøkonomiske omkostninger ved demens
løber op i 22 - 24 milliarder kr. om året. Pårørende
til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit
seks timer om dagen til pleje og omsorg, og det
svarer til en yderligere værdi på 20 milliarder kr. på
ét år.
Nis Peter Nissen tilføjer, at der er tvivl om, hvor
mange, der i fremtiden rammes af demens, men
det skønnes, at der i år 2040 er mellem 125.000 og
175.000 mennesker med demenssygdom i Danmark. Tallet varierer, fordi folkesundheden til stadighed bedres, og det har betydning for, hvor mange der udvikler sygdommen. Det er sikkert, at antallet af mennesker med demenssygdom vil stige
markant. Demenssygdom er den femte hyppigste
dødsårsag i Danmark.
Aktuelle udfordringer
Diagnosticering af demenssygdom sker ofte sent i
sygdomsforløbet, og 50-60 % får aldrig en specialudredning eller en specifik demensdiagnose. Uden

diagnose eller med en forkert diagnose, er der ikke mulighed for at iværksætte
de rigtige behandlinger, tilbyde den rigtige hjælp eller ordinere eventuel virksom medicin.
Nis Peter Nissen oplyser, at demenssyges behov for hjælp fra det akutte
sundhedsvæsen langt overstiger behovet fra mange andre alvorligt syge patienters. Således har en demenspatient dobbelt så ofte kontakt til en vagtlæge,
som en patient med kræft, KOL eller diabetes. Demenspatienter benytter også
egen læge og skadestuer oftere end de øvrige patientgrupper.
Efter Alzheimerforeningens opfattelse afsløres der alt for ofte forfærdelige forhold for demensramte beboere på plejecentre og plejehjem, og i 2015 har der
været over 2000 avisartikler med negative historier. Afsløringerne fører desværre ikke til, at der konsekvent rettes op på fejlene, eller at personalenormeringen øges til et anstændigt og nødvendigt niveau.
Gennem Alzheimerforeningens telefoniske rådgivning, Demenslinjen, med ca.
12.000 årlige samtaler, opsamles viden om pårørendes belastninger. Nis Peter Nissen fortæller, at det er overraskende, at problemer med transport er en
af de væsentligste belastninger for pårørende, kun overgået af problemer med
behov for aflastning. 80 % af Demens-linjens opkald stammer fra pårørende.
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Behandling
Der findes i dag ingen kur mod demenssygdomme, men der er evidens for, at
en tidlig og mangesidet indsats og behandling kan forsinke udviklingen af sygdommen og forkorte den periode, hvor patienten skal bo på en institution. Nis
Peter Nissen påpeger, at for at opnå ’flere billige leveår’ må der ydes mere
kvalificeret behandling, flere ansatte og bedre aflastning af pårørende. Et godt
tilbud til menensker med demens findes f.eks. i Holland, hvor der er oprettet
ca. 10 daghjem, Odensehuis, med forbillede fra ’Kallerupvej’ i Odense. Her
kan hjemmeboende mennesker med demens i tidlige faser - uden forudgående visitation - kan møde op, modtage faglig støtte og deltage i fysiske aktiviteter.
National handlingsplan for demens
Nis Peter Nissen hilser regeringens handlingsplan velkommen, og ikke mindst
den seneste bevilling af midler til at få planen ført ud i livet. Han ser frem til, at
Danmark bliver et mere demensvenligt land, hvor mennesker med demenssygdom kan leve et værdigt og trygt liv. Et land hvor behandling og pleje af
mennesker med demens tager udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier
og tilbydes i sammenhængende forløb. Det skal være forløb med fokus på
forebyggelse, tidlig indsats, inddragelse af nyeste viden og øget forskningsindsats. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig tilbydes mere støtte.

demente som pårørende, og hér kan ældre-/seniorrådet komme med sine anbefalinger. Bemandingen på plejecentre for demente må øges.
Slutteligt opfordrer Nis Peter Nissen ældre-/seniorrådene til at dagsordenssætte ’den demensvenlige kommune’ op til kommunalvalget i efteråret 2017. Dertil
kan enkeltpersoner melde sig som ’demensven’, så Alzheimerforeningens mål
om at få 100.000 demensvenner opnås.

Anbefalinger til ældre-/seniorråd
Direkte møntet på ældre-/seniorrådene oplyser Nis Peter Nissen, at kommunalt sundhedsfagligt personale er forpligtet til at følge de fagligt bindende retningslinjer for behandling og pleje af demenspatienter. De faglige retningslinjer
anbefaler vedligeholdelsestræning, fysisk aktivitet, kognitiv stimulation, god
ernæring og adgang til dagtilbud for demente.
I forbindelse med kommunale budgetter for 2017 anbefaler Alzheimerforeningen, at der skubbes på for at etablere flere aktiviteter for hjemmeboende
demenssyge. Der er også behov for mere støtte og hjælp til transport for såvel
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Hvad er en demensven?
At være Demensven er først og fremmest en tilkendegivelse af, at man
gerne vil sætte sig ind i demens. En Demensven er en person der har besluttet at give en håndsrækning til et menneske med en demenssygdom.
Læs mere om demensvenner ved at klikke her.
Læs mere om Alzheimerforeningen ved at klikke her.

Hvordan sikrer vi en god demenspleje trods knappe ressourcer?
Referat: Tale, Karina Adsbøl, medlem af Folketingets Sundheds- og ældreudvalg, formand for §71 tilsynet

Karina Adsbøl var sprunget til med kort varsel, da
den programsatte taler, Liselott Blixt, formand for
Folketingets Sundheds- og ældreudvalg havde
meldt forfald.
Karina Adsbøl fokuserer på forskellige etiske dilemmaer i omsorg og pleje af mennesker med demenssygdomme, herunder tvang overfor inhabile
mennesker. Tvang er et område som Sundhedsog ældreudvalget arbejder på i forhold til ny lovgivning. Grundholdningen er, at det enkelte menneskes integritet og selvbestemmelse altid skal re-

spekteres, men at personalet ikke altid kan nå et
nødvendigt resultat med pædagogiske værktøjer.
Det er en svær balancegang.



Sundheds- og ældreudvalget skæver til Norge i
forhold til deres brug af behandlingstestamenter,
samt arbejder på et lovforslag om fremtidsfuldmagter. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, den enkelte udfylder, mens vedkommende ikke er dement,
og som gælder i forhold til fremtidig behandling i
sundhedsvæsnet.



Et andet dilemma, fagpersoner kan stå overfor, er,
at borgeren ønsker at gå, men ikke kan finde hjem
igen. Det kan der være mange meninger om. Karina Adsbøl pointerer, at arbejdet med et dement
menneske er af en sådan karakter, at personalet
konstant må spørge sig selv og hinanden: Er det
rigtigt, det vi gør her?
Karina Adsbøl refererer til en udtalelse fra ombudsmand Jørgen Steen Sørensen fra marts 2014,
hvor hovedessensen i udtalelsen er, at personalet
har pligt til at beskytte en dement plejehjemsbeboer og skal overholde en række regler, der gør, at
den dementes retssikkerhed er sikret. Hele udtalelsen kan findes ved at klikke her.
Karina Adsbøl berører andre dilemmaer som:

Hvordan formulerer vi en behandlings- og
plejeetik?
8
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Hvordan sikrer vi en god dialog med de pårørende?
Hvornår er en tvangsanvendelse velbegrundet og hvornår ikke?
Hvordan sikrer man bedst den demente mod
unødig tvang?

Alle spørgsmål, som kan besvares forskelligt afhængig af, hvilket etisk princip man tager som udgangspunkt for behandlingen af demente mennesker. Refleksion og dialog bør være grundstenen
for fremtidens demenspleje – for politikere, personale, pårørende og medlemmer af ældre- og seniorråd.
Regeringen har igangsat et arbejde med at lave en
ny national handlingsplan for demens og inviteret
organisationer, fagfolk, pårørende politikere med
flere med i arbejdet.
Det anslås, at demenssygdomme koster kommuner og regioner omkring 24 milliarder kroner årligt –
og det er et beløb som vil stige i de kommende år.
Karina Adsbøl stiller det store spørgsmål: Ryger
etikken ud, når økonomien spiller ind? Et interessant spørgsmål stillet af en politiker på Christiansborg.
Karina Adsbøl slutter sit oplæg med at konkludere:
”Der er desværre ingen nemme løsninger på etiske
dilemmaer. Det er derfor rigtig svært, når man skal
lave lovgivning på området”.

SEMINAROPLÆG
”Kom, lad os danse”
Referat: Seminar ved Susanne Rishøj, sygeplejerske, idéudvikler af konceptet Erindringsdans® og
Ane Eckermann, demensfaglig projektkoordinator, Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen gennemfører i samarbejde med demenskonsulent Susanne Rishøj projektet Erindringsdans for demente. I løbet af den 2 ½ årige projektperiode vil 180 plejecentre fra 30 kommuner gennemføre et Erindringsdansforløb og 390 medarbejdere fra disse plejecentre uddannes som Erindringsdansinstruktører. Formålet med projektet er at udbrede konceptet Erindringsdans® og undersøge, hvilken værdi Erindringsdans skaber for beboere, medarbejdere, pårørende og frivillige på plejecentre.
Dans er en velegnet aktivitet til ældre mennesker med svær demenssygdom, fordi hukommelsen forbundet med tillærte bevægelser forbliver intakte. Brug af forskellige danseformer
har en positiv effekt på både humøret, undertrykkelse af adfærdsforstyrrelser og den demenssyges sociale relationer. Ældre med demenssygdom kan have glæde af den fysiske
kontakt, som er en del af dansen.
Mange ældre mennesker har i deres barneår
gået på danseskole, ligesom de fleste har danset i foreningslivet, på særlige dansesteder eller ved private fester. Det er derfor de gode minder i forbindelse med dans, som er tanken bag ved Erindringsdans®. Konceptet er udviklet af sygeplejerske Susanne Rishøj, og det er primært målrettet mennesker med demenssygdom. Det er samtidig en aktivitet
for alle, der bor på et plejecenter, og dansen er velegnet til at inddrage såvel
pårørende som frivillige.
Hvordan motiveres deltagerne?
Minder og erindringer svarende til deltagernes alder anvendes systematisk.
Ved at se genkendelige danse og lytte til melodier fra 40’erne, 50’erne eller
60’erne, øges motivationen til selv at deltage i dansen. Ved guidning og spej-

9

| Konferencerapport december ’15

ling som kommunikationsmetode genkaldes tidligere motoriske færdigheder.
Desuden giver dans glæde, motion og tillader tæt, fysisk kontakt på en naturlig
måde.
Der kræves ganske få fysiske rekvisitter for at gennemføre Erindringsdansen,
som derfor ikke belaster et budget med dyre startomkostninger.
Hvad går konceptet Erindringsdans ud på?
Konceptet består af otte dansesessioner af en times varighed (én gang ugentligt), der afsluttes med et festligt afdansningsbal. Forud for dansesessionerne
får personale, pårørende og frivillige undervisning i demens og kommunikation, så de herefter er i stand til at fortsætte Erindringsdansen. Formålet med
dette forløb er at formidle viden om, hvilke
funktionstab og ressourcer, der er forbundet
med en demenssygdom, samt at få kommunikative redskaber til et optimalt samvær i dansen.
Der er udviklet et todages instruktørkursus til
plejepersonale på plejecentre. Hvert plejecenter uddanner to instruktører, der underviser egne kolleger og frivillige samt fungerer som tovholdere for start af Erindringsdans på det enkelte sted.

Alzheimerforeningen og A.P. Møller-fondet udbreder projektet
Det er Alzheimerforeningens intention at gennemføre instruktørkurset i
mindst 30 kommuner for dermed at udbrede Erindringsdans-konceptet i alle
regioner i Danmark. Der skal uddannes 390 instruktører på 180 plejecentre i
gennem instruktørkursus. Instruktørerne underviser og medinddrager kolleger, lokale frivillige og pårørende på plejecentrene og evt. danseskoler til deltagelse i Erindringsdans-konceptets forløb. Meget væsentligt for Alzheimerforeningen er, at Erindringsdans bliver forankret som en fast aktivitet på plejecentrene.
Projektet har følgende formål:

At tilbyde en meningsfuld og socialt, fysisk og mentalt stimulerende aktivitet til mennesker med let til svær demenssygdom i Danmark.

At få viden om, på hvilken måde Erindringsdans har en positiv afsmittende effekt på sygdommens progression og øger livskvaliteten.

At få viden om i hvilket omfang Erindringsdans skaber fællesskab og
styrker sociale relationer.
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A.P. Møller Fondet har økonomisk støttet projektet, der er det første af sin art
til at opnå denne støtte.
Hvordan gik det første år?
For at se om formålene bliver opfyldt, skriver tovholderne en logbog i hele
forløbet, ligesom der udfyldes online spørgeskemaer til instruktørerne. Endelig følges der op med interview af pårørende, instruktører, kolleger og centerledere i tre udvalgte kommuner.
På nuværende tidspunkt har projektet kørt i et år, og rapporten med resultaterne er skrevet sammen. Det viser sig bl.a., at 99 % af tovholderne mener,
at projektet er en succes, ligesom 96 % af plejecentrene vil fortsætte med at
danse Erindringsdans.
Rapporten kan downloades fra Alzheimerforeningens hjemmeside, hvor der
kan læses mere om projektet, klik her.

Sorg - når ægtefællen dør
Referat: Seminar ved Jorit Tellervo, projektleder i Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

I mange år har vi bagatelliseret sorg hos ældre mennesker. Den nyeste sorgforskning gør op med en række forestillinger, vi har haft om sorg. I dag ved vi, at
sorg ikke handler om alder, men om relation. Har en afdøde ægtefælle været ramt af en demenssygdom, er den efterladte ægtefælle i risiko for at mistrives og
udvikle en kompliceret sorg. Vores viden om mistrivsel efter ægtefællens død, lagt sammen med, at omverdenen negligerer ældre menneskers sorg, er en farlig
cocktail. Gennem folkeoplysningsprojektet ´Sorg – når ægtefællen dør´ bliver der i disse år spredt viden om sorg hos ældre og sorgstøttemuligheder.
Jorit Tellervo indleder med historien om Lena og
Karsten, hvor Karsten pludseligt mister Lena og
”nedsteg til helvede” (læs evt. artiklen ”Livet uden
Lena” ved at klikke her).

fælle. Forskningsresultater viser, at det er en risikofyldt overgang i livet at miste en ægtefælle. Derfor
arbejder Jorit Tellervo for at udbrede viden om de
risici, der er forbundet med at miste sin ægtefælle.

I Danmark bliver de fleste over 65 år, og de fleste
der dør, er over 65 år. Ifølge statistikken, mister
15.000 mennesker over 65 år hvert år deres ægte-

Myter om ældre og sorg
I mange år har der været en forståelse af, at sorg
primært handler om alder. Derfor mødes ældre efterladte typisk med spørgsmål som ”hvor gammel
blev han”, ”hvor længe var han syg”, ”hvor længe
var i gift”? Vi lever i den myte, at det er alder og
ikke relationen, der har betydning for sorgen. At
ældre mennesker ”kommer lettere over at miste en
nærtstående, end yngre gør”. Det passer ikke – det
er relationen til den døde, der er altafgørende for
sorgen. Gamle menneskers sorg bagatelliseres i
vores kultur – generelt,
forskningsmæssigt og
Anbefalinger for den palliative indsats fra Sundhedsstyrelsen 2011
også blandt fagpersoner.
Indsatsen er målrettet alle patienter med livstruende sygdom og palliative
Ny forskning viser, at
behov samt deres pårørende og efterladte
sorg handler om andet og
Opmærksomhed på en tidlig – en sen og en sidste indsats i sygdomsforlømere end alder. Sorg
bet
handler om det menneDen palliative indsats er tværfaglig og inddeles i basal og specialiseret palske, vi har en relation til.
liativ indsats
Det handler også om fakLæs mere her.
torer som personlighed,
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kultur, sociale forhold, køn, alder, tro, erfaring med
det at miste og omstændighederne omkring tabet.
Efterladte fortæller, at det opleves som meget
smertefuldt, når ingen vil tale om den døde. Sammenkoblingen mellem alder og sorg kan findes i
den holdning, der er i samfundet om, at det er en
naturlig del af livet at miste som ældre. Vi har en
forestilling om, at et ældre menneske bedre foregriber sorgen. Derfor er der en tendens til, både i samfundet og blandt fagpersoner, at negligere de ældres sorg. Ved tab af en ægtefælle øges risikoen
for ensomhed betydeligt. Flere ældre efterladte lider
af PTSD og kompliceret sorg. Det er derfor vigtigt,
ikke at negligere sorgen blandt ældre, siger Jorit
Tellervo.

Viden om sorg
Tidligere teori om sorg siger, at sorgforløbet følger
fire faste faser: Chok, reaktion, bearbejdning og nyorientering. Når den efterladte kommer igennem de
faser, kommer de over sorgen og videre i livet. Den
afdøde er ”lagt” bag dem, og der kommer ny energi
til at skabe den nye hverdag. Denne tilgang forholder sig til, at sorg forløber ens for alle mennesker.
Og at sorgen afsluttes med en løsrivelse fra afdøde.
Et stort studie blandt ældre mennesker viser, at et
sorgforløb ikke altid forløber som en fremadskridende proces eller i en bestemt rækkefølge, som faseteorien siger. Sorg er individuel, og det er ikke muligt at forudsige, hvordan sorg forløber for den enkelte.
En ny model – Tospors modellen – siger, at sorgprocessen sker i en vekselvirken mellem to spor:
tabs-sporet (mellem fortid og nutid) og det genoprettende spor (mellem nutid og fremtid). I tabssporet omformes båndet til den afdøde, og den efterladte lever fortsat med betydningen af den afdødes nærvær. Resten af livet opleves gensorg, f.eks.
ved højtider, familiebegivenheder og mærkedage,
hvor den afdøde ikke længere er tilstede. I det genoprettende spor skal den efterladte forholde sig til
livsændringer, en ny hverdag og begynde at skabe
en ny identitet, fra at være ægtepar til at være sig
selv. Igennem sorgen bevæger den efterladte sig
mellem de to spor. Det er en vekslen mellem at være optaget af sorgen og at være i sin nye hverdag.
12
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Kompliceret sorg
For en gruppe af efterladte vil penduleringen mellem de to spor ophøre. De får svært ved at forholde
sig til livet, der er tilbage at leve, og har ikke overskuddet til at opretholde deres liv. Denne gruppe er
i risiko for at udvikle kompliceret sorg. Særlige omstændigheder kan øge risikoen for at udvikle kompliceret sorg, f.eks. hvis dødsfaldet sker efter et
sygdomsforløb på over et halvt år, hvis dødsfaldet
sker pludseligt uden forvarsel, hvis man er socialt
isoleret eller selv slås med helbredsmæssige problemer. Kompliceret sorg kan udvikle sig til depression og i værste tilfælde selvmord.
Jorit Tellervo sætter den komplicerede sorg i perspektiv ved at læse op fra fortællingen om en datter
(Anne Lena), hvis far begår selvmord. Faren har
selv passet og plejet sin hustru, fra hun fik konstateret demens frem til hendes død. Anne Lena overhører hans signaler om, at han har mistet livslysten og
ønsker at begå selvmord. Efter farens selvmord går
det op for Anne Lena, hvor galt det stod til, blandt
andet da hun læser hans dagbog. Faren savnede
omsorg, begyndte at isolere sig, blev usoigneret og
mistede appetit. Alt sammen faresignaler hos et
menneske, der oplever en kompliceret sorg. Anne
Lena tænkte, som så mange andre, da faren første
gang snakkede om selvmord: ”Ældre mennesker
begår ikke selvmord”. Nu lever Anne Lena med
den sorg, at hun ikke handlede.
Tab af en ægtefælle er en enkeltstående faktor, der

belaster livet. Håbløshed bliver en dimension, og
selvmord bliver for nogle ældre en løsning på lidelsen.
Den professionelle indsats
Der er stor forskel på omsorgspersonalets viden om
sorg, sorgforståelse og deres tilgang til at arbejde
med sorg. En undersøgelse viser, at færre end 10%
af medarbejderne på omsorgsområdet har modtaget efteruddannelse i sorg og krise. Ligeledes er det
kun få kommunale institutioner og sygehusafdelinger, der har handleplaner for omsorg for efterladte.
Derfor beror den professionelle indsats i dag på tilfældighed. Erfaringerne viser, at indsatsen ude i
kommunerne og sygehusene ikke er struktureret,
men afhænger mere af, hvem der er på arbejde i
den givne situation. Det er personafhængigt, hvordan opfølgningsbesøg udføres.
Jorit Tellervo opfordrer til, at professionelle går den
omsorg, vi giver til efterladte efter i sømmene, og
håber på, at flere end de 16 kommuner, der i dag
giver et tilbud til efterladte om et forebyggende
hjemmebesøg, fra næste år vil gøre dette.
Læs mere om sorg blandt ældre mennesker i bogen: ’Sorg – når ægtefællen dør’, klik her.
Se mere om sorgstøtte her: www.sorgstøtte.dk

Et bud på hvordan man sikrer et hverdagsliv for demensramte borgere
Referat: Seminar ved Ellen Jensen, formand, Aalborg Ældreråd og Lars Nøhr, chefkonsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Verdens første demenslandsby ligger i Holland og hedder Hogeweyk. Udgangspunktet for landsbyen er, at livet her skal ligge så tæt op ad det normale liv i det
omkringliggende samfund som muligt. Landsbyen skal udgøre ramme om et hjem, hvor man er fri til at gøre, hvad man vil, og hvor man også selv ønsker at
flytte ind i, inden man bliver ramt af demenssygdom. Demenslandsbyen har vakt bevågenhed bl.a. i Danmark, hvor flere kommuner er inspirerede heraf i deres
arbejde på demens- og plejeboligområdet. Aalborg Ældreråd har sammen med medarbejdere fra kommunen for nylig været på besøg i demenslandsbyen.
I Aalborg Kommune er man i gang med at projektere et demensplejehjem, hvor der skal være plads
til 72 boliger – 66 til faste beboere og 6 aflastningsboliger. Plejehjemmet er tiltænkt mennesker, som
har en svær grad af demens. Aalborg Kommune
har i forvejen gode erfaringer med at have plejehjem udelukkende for borgere, som har en demensdiagnose. Beboerne trives bedre end på de
blandede plejehjem – det kan være belastende for
såvel somatiske som demensramte beboere at bo
sammen. Plejehjemmet skal være færdigt i 2017.
Inspirationstur til Holland
For at samle inspiration har såvel det politiske udvalg som ældrerådet sammen med forvaltningsmedarbejdere været på inspirationstur til demenslandsbyen De Hogeweyk i Holland for at se, om
der er nogen af deres løsninger, som kan oversættes til danske forhold. De Hogeweyk er blevet meget kendt og har vundet en del priser både nationalt og internationalt. De Hogeweyk ligger uden
for Amsterdam og har plads til 152 beboere. Tilgangen på stedet er, at selvom man har fået en
demenssygdom, skal man mulighed for at leve og
agere, som man har gjort gennem hele livet. Fokus
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er på det raske i mennesket, under hensyntagen til
sygdommen naturligvis. Der er fri bevægelighed for
beboerne inden for De Hogeweyk, og de bruger
landsbymiljøet, som de vil. Det resulterer i en naturlig træthed. Bo-enhederne er hyggelige og ikke
så beskyttede som i Danmark. Lars Nøhr har en
klar fornemmelse af, at denne tilgang giver mere
ro.

Boligerne består af små huse med plads til seks
beboere i hver. Husene er delt op efter fællesskaber eller interesser f.eks. land/by eller oprindelse i
Østen. Dette fællesskab afspejles i indretningen af
boligerne. I landsbyen er der også en restaurant, et
supermarked og et meget aktivt foreningsliv – 25
forskellige klubber tilbyder forskellige aktivitetsformer. I Holland står der i loven, at enhver pleje-

hjemsbeboer har ret til ½ times aktivitet om ugen. Ofte tager beboere og perrsonale fra De Hogeweyk på udflugter, f.eks. på museer, til koncerter eller i
svømmehallen.
Hvad kan vi bruge i Danmark?
En stor inspiration har været måden at bygge boligerne som en landsby med
et meget sikkert miljø, hvor beboerne frit kan færdes. Et andet element er de
mange indbydende udeområder – dem ønsker Aalborg Kommune også at prioritere. Beboerne befinder sig meget udenfor, hvor de gør, hvad de nu har lyst
til. Udemiljøet er inspirerende og varieret, f.eks. er der et springvand, et håndværksmiljø og et forstadsmiljø.
De Hogeweyk er delt op i front stage og back stage: Borgeren er i centrum i
front stage. Udearealerne er udelukkende forbeholdt beboerne. De kan også
frit gå ind og ud af husene, og de er ikke skærmede, hvilket personalet siger,
ej heller er nødvendigt. Back stage er der, hvor medarbejderfaciliteterne er –
alt vedrørende logistik, computere, telefoner, lagerbeholdning mv. Det er trukket helt væk fra beboerne, så det ikke virker forstyrrende. Lars Nøhr mener,
det er meget inspirerende, og at det er hensigtsmæssigt at tænke logistikken
mere ind, f.eks. hvor vareindlevering kan være, så det ikke virker forstyrrende.

Hvad er anderledes fra danske forhold?
Ellen Jensen lagde på turen mærke til, at de enkelte lejligheder er meget små
– de består faktisk blot af ét lille værelse: ”Det duer bare ikke hos os. Beboerne skal have mulighed for at have gæster i deres eget hjem uden at være nødsaget til at benytte fællesarealerne”. Desuden har de enkelte boliger ikke eget
badeværelse. Begrundelsen for det er, at de mennesker, som bliver visiteret til
en bolig på plejehjemmet, under alle omstændigheder ikke benytter badeværelse uden, at der er en medarbejder med. Ellen Jensen finder det positivt, at
døren i opholdsstuen fører direkte ud i frisk luft. I Danmark skal man oftest gå
ad lange gange, før man kan komme ud.
En meget væsentlig forskel på det danske og det hollandske system er, at inddragelse af pårørende og frivillige er en meget større del af det hollandske system – faktisk har pårørende efter loven pligt til at yde omsorg og støtte. På
De Hogeweyk handler frivillige f.eks. ind og laver mad sammen med beboerne. De sørger også for at hjælpe dem, der er gangbesværede eller sidder i
kørestol med at komme ud i udearealerne. Diskussionen, om risikoen for at
frivillige overtager arbejdsopgaver for medarbejdere, er ikke-eksisterende i
Holland, den er man for længst ude over.
Dagcenter for demensramte
Oplægsholderne fortæller, at de også nåede at besøge et dagcenter for demensramte, som faktisk er inspireret af Kallerupvej i Odense – deraf navnet
Odensehuis. Her blev de modtaget af en koordinator, som er ansat 25 timer
om ugen, dertil arbejder en medhjælper der otte timer om ugen. Centret er i
øvrigt overvejende drevet af brugerne selv og frivillige. Centret er åbent hver
dag og også ofte i weekenden. På besøget var det ikke til at se, hvem der er
brugere, og hvem der er frivillige. Det er fuldstændigt frit, hvad man kan beskæftige sig med, det kan være havearbejde, at læse bøger, håndarbejde osv.
Det bærende princip for dagcentret er, at brugerne kan lære af hinanden. Lars
Nøhr mener, at dagcenteret er et godt eksempel på, hvordan det lykkedes at
understøtte demensramte borgere i at leve selvstændige liv.
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Udredning og behandling af demenssygdomme
Referat: Seminar ved Lone Vasegaard, kliniksygeplejerske, demensklinikken, Odense Universitetshospital, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK

Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Der er mere end 100 forskellige sygdomme, som medfører demens. Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes, og alle demenssygdomme kræver pleje og omsorg. Derfor er det vigtigt at få stillet en diagnose. Lone Vasegaard fortalte om forskellige demenssygdomme, symptomer, demensudredning og hvilke støttemuligheder, der findes.
Lone Vasegaard indleder med at slå fast, at det er rigtigt
vigtigt, at der bliver stillet en diagnose ved mistanke om
demens. På demensklinikken oplever de ofte, at pårørende henvender sig i forbindelse med brev om tid til demensudredning: ”Er det nu nødvendigt, at min far skal
trækkes gennem det forløb?” Svaret er ja, det skal afklares, hvorvidt vedkommende har en demenssygdom, eller
om der er noget andet på spil – der findes en lang række
symptomer, der ligner demens.
Hvis der er tale om en demenssygdom, er det, at der bliver stillet en diagnose, udgangspunktet for at det demente menneske og dennes pårørende kan få den rette støtte
og vejledning. Mennesket med demens kan ved nogle
demenssygdomme få medicin, som kan gøre, at sygdommen skrider langsommere frem, eller at nogle symptomer
udskydes.
Demenssygdomme
Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtryk.
Beskadiges denne hjerne, ændres opfattelsen af verden.
Der findes mange forskellige typer af demenssygdomme.
Sygdommene kan have en lang række af symptomer,
som ikke behøver at handle om hukommelsesbesvær.
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Det kan være problematisk, for når det ikke altid er hukommelsesbesvær, som er et af de første symptomer,
kan den enkelte risikere at blive trukket gennem mange
forskellige udredninger, før mistanken om demens opstår,
og den rette diagnose kan stilles. Afhængigt af hvordan
demenssygdommen udvikler sig, kan det være forskelligt
i hvilken rækkefølge, der følger andre symptomer, som
f.eks. man leder efter ord eller kan ikke finde rundt.
Den mest almindelige demenssygdom er alzheimers sygdom. Alzheimers sygdom starter ofte med hukommelsesproblemer. Kredsløbsdemens eller vaskulær demens kan
opstå efter en blodprop, forhøjet blodtryk eller forkalkning.
Frontotemporal eller pandelapsdemens er anderledes, da
den starter med personlighedsforstyrrelser. Personen
med demens kan blive mere vred og opfarende end normalt, og kan få en svigtende dømmekraft, som kan udsætte vedkommende for farlige situationer f.eks. i forhold
til at køre bil. Det kan være psykisk meget belastende,
også for de pårørende. De mennesker, som lider af Lewy
Body demens, ser ofte meget livagtige syner, og ægtefællen opdager det f.eks. ved, at den demenssyge tror,
der er gæster og varter dem op, selvom der ikke er andre
i hjemmet. Nogle får en blandingsdiagnose, dvs. at de har
to typer demens samtidig.

Hovedparten af demenssygdomme er fremadskridende, og der sker en forværring over tid. Der kan være lange stabile perioder. Det er ikke til at sige,
hvor hurtigt sygdommen skrider frem, eller hvilke symptomer den enkelte får.
Der er meget stor forskel på forløbene. Lone Vasegaards erfaring er, at jo yngre man er, jo hurtigere fremadskridende er sygdommen, men der er store variationer.
Om at være pårørende
Med 90.000 mennesker, som lever med en demenssygdom og konstateringen
af 15.000 nye tilfælde af demens hvert år, er gruppen af pårørende ligeledes
voksende. Over 400.000 danskere lever sammen med et familiemedlem, der
lider af en demenssygdom. Lone Vasegaard mener, at det er meget vigtigt
med undervisning af pårørende. Når pårørende får den rette viden, støtte og
vejledning kan de – og mennesket med demens – lettere håndtere sygdommen og livet med sygdom.
Mange får psykiatriske symptomer senere i forløbet, som f.eks. angst, depression, eufori, hallucinationer og fejlfortolkninger (det man ser, tolker man forkert). Det kan være svært at håndtere
for alle. Lone Vasegaard siger, at rådet
til pårørende generelt er, at man skal
gå med og ikke imod ens syge ægtefælle eller familiemedlem. Fokus skal
være på at have det så godt som muligt i øjeblikket. Et andet vigtigt emne er
etik og overvejelser om, hvordan man
kan og bør handle i samværet med den
syge. Mange pårørende har samvittighedskvaler ved at lyve eller at fortie
sandheden, men – som Lone Vasegaard råder de pårørende – ”hvis du
16

| Konferencerapport december ’15

hele vejen igennem ved, at det du gør, er for det bedste, så er det ok at bøje
sandheden lidt”. Hun fortæller om en voksen søn, som hjalp sin mor med demens ved kontinuerligt at nedskrive alle aftaler i hendes kalender, for at hun
nemmere kunne huske dem. Som sygdommen skred frem, blev moren stadig
mere forvirret over de nedskrevne aftaler, og begyndte at ringe til sønnen på
alle tider af døgnet for at spørge til dem. Situationen var uholdbar, og det fagprofessionelle råd til ham var ikke at skrive alt ned i kalenderen, da det blev for
uoverskueligt. Det havde han det svært med, da han ikke ville forholde sin mor
oplysningerne, men det viste sig at være det helt rigtige. Kun ganske få, overskuelige notater var derefter i morens kalender.
Kan demenssygdom undgås?
Som svar til en seminardeltager forklarer Lone Vasegaard, at det er en forsvindende lille del af demente mennesker som bliver ramt af arvelig demens. De
bedste forholdsregler mod at blive ramt af demenssygdom - men som naturligvis ikke er nogen garanti - er at leve sundt med motion og sund mad, ingen
tobak og moderat indtag af alkohol. Lone Vasegaard opfordrer desuden til, at
man i sin familie snakker åbent om, hvad den enkelte har af ønsker, hvis denne af en-eller-anden årsag engang ikke
kan selv. Desuden er det ved demenssygdom vigtigt i god tid at have hold på
alt det praktiske som fuldmagter i banken mv. - det kan jo være, at mennesket med demenssygdom ikke vil skrive under, når vedkommende først er
hårdt ramt.

Tværsektoriel koordinering og samordning ved demens
Referat: Seminar ved Jette Gerner Kallehauge, ergoterapeut og demenskoordinator, Soc.D. Demensfaglig koordinator i Region Sjælland

Hvordan sikres ”den røde tråd” i den sundhedsmæssige og sociale indsats for mennesker med en demenssygdom?
Hovedspørgsmålet for dette seminar handler om, hvordan vi får et koordineret,
målrettet og sammenhængende forløb for et menneske med demenssygdom.
Jette Kallehauge er ansat i region Sjælland for at sikre, at borgere fra regionens kommuner får et ensartet tilbud. Hun lægger op til, at ældre- og seniorråd skal være opmærksomme på, hvordan tilbuddene ser ud i deres egen
kommune, samt arbejde for at forløbsprogrammer indskrives i sundhedsaftalerne.
Forløbsprogrammer
Jette Kallehauge fortæller om de ovennævnte forløbsprogrammer, der er udviklet i hver region. Et forløbsprogram beskriver bl.a. ansvar og opgaver for de
forskellige aktører, en borger kommer i berøring med i et demensforløb, herunder kommune, praktiserende læge, regionale udrednings- og behandlingsenheder, sygehusafdelinger m.fl. Forløbsprogrammet beskriver også patientforløb fra mistanke opstår, til død indtræffer, de forskellige aktørers indsats
eller opgaver, organisering og fordeling af roller og ansvar og kommunikationen aktørerne imellem. Programmerne er under revision og har forskellig status i sundhedsaftalerne i de forskellige regioner. Det har vist sig, at forløbsprogrammer hjælper til, at kommuner lærer af hinandens gode eksempler og tilbud.
Kan vi klare fremtidens udfordringer på demensområdet?
En udfordring er, om vi i fremtiden har den nødvendige kapacitet til opsporing,
udredning, diagnosticering og behandling af borgere med demenssygdomme.
Flere og flere mennesker får sygdommen, og der er allerede i dag lang ventetid på diagnosticering. Så der er et reelt problem. Det er vigtigt at få stillet den
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rette diagnose i tide, da det giver bedre mulighed for medicinsk behandling,
støtte og rehabilitering. Men der er også udfordringer, når et menneske med
demenssygdom har fået stillet diagnosen og er kommet i et behandlingsforløb,
idet en del mennesker med demens ikke går til regelmæssig opfølgning hos
egen læge eller glemmer at tage deres medicin.
Der er gennem de seneste år sket en del indenfor den kommunale demensindsats. I dag har langt de fleste kommuner aktivitetstilbud – herunder fysisk

træning, der er særligt indrettede plejeboliger, medarbejderne er kompetanceudviklet, der arbejdes med oplysning om demens, og der samarbejdes med
Alzheimerforeningen, pensionistorganisationer og frivillige.
Vigtige spørgsmål
Jette Kallehauge stiller mange gode spørgsmål, som ældre- og seniorråd kan
bruge til at drøfte fremtidens demensindsats, f.eks.:

Hvordan sikrer vi særlige patientforløb for patienter med demens, som
indlægges for somatisk sygdom?

Hvordan får vi nedbrudt tabuerne omkring demens?

Hvordan får vi flere til at henvende sig til lægen?

Hvordan sikrer vi patienterne en målrettet og proaktiv opfølgning med
fokus på forebyggelse og rehabilitering?
Jette Kallehauge slutter med følgende opfordring til ældre- og seniorrådene:
Kig efter i jeres kvalitetsstandarder, om der står skrevet, at kommunen skal
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sikre, at en borger med
demens har ret til en ledsager ved besøg hos
praktiserende læge, udredningsenheder og ved
hospitalsindlæggelser.
Mennesker med demens
kan ikke selv klare at tage af sted og formidle det
nødvendige, de bliver
konfuse, de har vanskeligt ved at udtrykke smerte, de har vanskeligt ved
at samarbejde med professionelle, de ikke kender, de har vanskeligt
ved at forstå formål med undersøgelse og behandling. Et besøg kan derfor
munde ud i ingenting eller fejlinformationer. Ved ret til ledsagelse sikres i højere grad, at besøgene ikke er forgæves, og samtidig får det demente menneske
en bedre oplevelse.

Et aktivt liv - også med demenssygdom
Referat: Seminar ved Bente Nikolajsen, demenskonsulent, Holstebro Kommune

Aktiv Huset Colstrup er et aktivitetstilbud til borgere med let til middelsvær demens. Huset er et åbent tilbud, som byder på forskellige aktiviteter afhængig af
brugernes ønsker og behov. Brugerne bestemmer selv, hvad tilbuddet skal indeholde. Seminaret handler om baggrunden for huset, værdierne i det daglige arbejde, om samarbejdet mellem personale, brugere og pårørende samt om, hvad betydning et dagcentertilbud kan have for mennesker med demenssygdom.
Bente Nikolajsen, som har været kommunal demenskonsulent i otte år, fortæller engageret om
Aktiv Huset Colstrup, som blev startet i 2011.
Før 2011 modtog kommunen mange akutte
henvendelser fra pårørende til hjemmeboende
demente, fordi opgaverne var blevet for mange
og for svære for pårørende. Da Holstebro Kommune var ved at reorganisere sundheds- og plejeområdet, blev der plads til at oprette en aktivitet for hjemmeboende med let til moderat demens. Aktiv Huset modtager sine brugere gennem henvisning fra sygehuse og praktiserende
læger. Huset har to ansatte, som udenfor husets åbningstid er demensvejledere i andre
kommunale sammenhænge. Kommunen finansierer huset og personalet, mens brugerne betaler øvrige udgifter til aktiviteter.
Værdier
Det har været væsentligt at skabe et hus, der
fremtræder som et attraktivt sted for alle, der
ønsker at bruge kroppen til motion. Kun hjemmeboende med let til moderat demenssygdom
kan optages som brugere. Aktiv Huset hylder
princippet om, at alle i huset er ligeværdige, og
alle bidrager til at løse opgaverne. Det har væ19
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ret svært for såvel ansatte som frivillige at undlade at lave kaffe, sætte stole op, rydde op osv.,
men det er opgaver, som skal løses med de
ressourcer, brugerne har. Hvor der ikke er ressourcer, skal personale og frivillige yde støtte og
hjælpe. Som værdi beskrives, at ”motion er
’planken’ vi går på, men den er pakket ind i
hverdagsliv”. Det betyder, at alle brugere skal
være aktive, men initiativerne er brugerdrevne,
således at de bestemmer indhold af aktiviteterne.
Brugerne er i alderen 57-85 år, og der er lige
mange af hvert køn. Prisen pr. aktiv dag er 45
kr. for hver bruger. Aktiv Huset er åbent på
mandage og torsdage. Bente Nikolajsen oplyser, at husets aktiviteter er særligt velegnede for
mennesker med alzheimers sygdom, men også
tre andre typer demenssyge kunne henvises til
Aktiv Huset.
Aktiviteter
Motion er Aktiv Husets omdrejningspunkt, og
det indebærer også at plante blomster, at smøre
cykler og sanke brænde til husets brændeovn.
Brugerne deltager i udflugter og virksomhedsbe-

tider kan være vanskeligt at etablere samtaler om fremtiden med et menneske
med demens, der typisk ikke har en sygdomsindsigt, og dermed ikke er klar
over fremtidens udfordringer.
Pårørende
Mange pårørende har også ønsket at benytte huset til møder for pårørende,
og hér er det nødvendigt at holde fokus på, at huset er skabt for demenssyge
mennesker, som skal holdes aktive og i gang. Huset understøtter pårørende
gennem forskellige tiltag, hvor både brugere og pårørende deltager, heriblandt
temaaftner og netværksmøder. En cafe, der er drevet af frivillige, og som har
oplæg og kulturelle arrangementer, er en stor hjælp for mange.
søg, som har givet gode oplevelser for mange. Blandt udflugtsmålene er også
et daghjem for borgere med middelsvær til svær demens, som gør daghjemmet kendt for brugerne. I fællesskab arrangeres biograf- og teaterture, restaurationsbesøg mv. Blandt de kreative aktiviteter er det populært at læse, synge
og strikke. Det almindelige hverdagsliv skal fastholdes, og det sker eksempelvis gennem madlavning, indkøb og beslutning af menuen. Det har været en
uventet og positiv overraskelse, at de fælles aktiviteter har skabt et varmt og
tæt netværk mellem brugerne af Aktiv Huset.

Bente Nikolajsen runder sit oplæg af med at fortælle, at der er etableret mentorordninger, hvor tidligere pårørende kan dele egen læring og mestring med
nye pårørende.

Der er stor opmærksomhed på at tage svære emner op med brugerne, men
altid med afsæt i brugernes eget initiativ. Gennem samtaler forsøger Aktiv Huset at få lagt så mange brikker til brugernes fremtid, at man kan bistå til at sikre gode overgange. Samtalerne kan f.eks. handle om, at hvis du ikke længere
kan køre bil…, eller hvis du ikke skal bo hjemme mere…, for derigennem at få
modnet brugerens svære men nødvendige beslutninger. Herunder kan der
eksempelvis skrives fuldmagter både vedrørende økonomi og fremtid i øvrigt,
og det kan gøre behovet for værgemål mindre. At få beskrevet helt personlige
vaner og sympatier i en ’livsfortælling’ letter såvel plejepersonalets som pårørendes opgaver. Bente Nikolajsen oplyser som svar på et spørgsmål, at det til
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