Praksisnær kvalitetsudvikling
på demensområdet
Styrk borgernes livskvalitet og værdighed
med en sammenhængende demensindsats

”Når den nationale demenshandleplan skal omsættes til handling i en
målrettet demensindsats, skal der tages højde for de behov, netop jeres
borgere har. Med skræddersyet praksisnær kompetenceudvikling skaber
I et solidt fundament for en demensvenlig organisation, der er kendetegnet ved en stærk koordinering på tværs af fag og sektorer – og en
høj trivsel blandt såvel borgere, pårørende som medarbejdere.”
Lisbeth Villemoes Sørensen, ph.d., MPH og specialergoterapeut
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Antallet af borgere med demens vil i løbet af de kommende 25 år blive næsten fordoblet, og den stigende
forekomst af dobbeltdiagnoser stiller store krav til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring 		
borgerne. For hvordan fremmes livskvaliteten i plejen af demente med fokus på værdighed, funktionsevne 		
og omsorg? Type2dialog tilbyder praksisnær kvalitets- og organisationsudvikling, der integrerer både socialpædagogiske og sundhedsfaglige metoder.

Jeres udbytte

Kom hurtigt og godt i gang

• Personcentreret demensvenlig pleje- og behandlingsindsats
• Nye socialpædagogiske metoder, der understøtter den sundhedsfaglige indsats
• En tryggere hverdag for borgere, pårørende og personale
• Øget viden- og kompetenceniveau, fx ift. adfærdsforstyrrelser
og psykiske symptomer
• Reduceret forbrug af antipsykotisk medicin
• Øget relationel koordinering og dermed kvalitet i den tværfaglige indsats
• Fælles sprog og fælles tilgang til borgere med demens

Type2dialogs koncepter er udviklet i overensstemmelse med
regeringens nationale demenshandleplan, lovgivningen om
værdighedspolitik, anbefalinger fra Nationalt Videnscenter for
Demens samt Fælles Sprog III. Vi hjælper afdelinger eller hele
organisationer med at løfte viden- og kompetenceniveauet, sikre
koordineringen af den tværfaglige indsats og skabe sammenhængende forløb med borgerne i centrum. Ud fra jeres ønsker
og behov designer vi en lokalt tilpasset proces, fx i form af
    
• Praksisnær læring på alle niveauer, herunder læring på
arbejdspladsen, observationer, supervision, sidemandsoplæring m.v.
• Faglig ledelsesudvikling, der sikrer en reel praksisændring
og implementering af tiltag til borgere med demens
• Faglig udvikling af demenskoordinatorer og demensnøglepersoner, der understøtter forankring i praksis
• Rådgivning og udvikling af en lokal demensstrategi på baggrund af analyser af jeres praksis
• Digital HverdagsLæring (e-learning) om fx medicin, socialfaglig pædagogik eller aktivitet

Hvorfor iværksætte en
målrettet demensindsats?
Formålet med en målrettet demensindsats er at øge livskvaliteten og trygheden for den enkelte borger og de pårørende.
Samtidig skal indsatsen imødekomme det store pres, som demens lægger på økonomien i landets kommuner, hvor personalet på bosteder, akuttilbud, plejehjem etc. står over for en
udfordring, der både eskalerer i omfang og kompleksitet.

Byg bro mellem fagligheder
Udviklingen stiller krav til samarbejdet mellem sektorer og fagligheder, men åbner også for forløsningen af et stort uudnyttet
potentiale, der kan komme både de professionelle, borgerne og
deres pårørende til stor gavn. Ved at skabe større sammenhæng
mellem de socialpædagogiske og sundhedsfaglige kerneopgaver
øges kvaliteten i den indsats, der ydes, så borgerne i højere grad
mødes i deres specifikke behov. Særligt vigtigt er det at få bygget bro mellem de socialpædagogiske metoder, der bør være
den primære tilgang til borgere med demens, og de sundhedsfaglige ydelser, der fortsat kræves i forebyggelsen, plejen og
behandlingen af borgere med demens.

Øg borgernes livskvalitet 			
med mindre medicin
Et af fokuspunkterne i den nationale handleplan er nedbringelse
af forbruget af antipsykotisk medicin. Den bruges ofte symptomlindrende ved demens, men imødekommer ikke borgerens
behov for en socialpædagogisk indsats og øger desuden risikoen
for faldulykker, hospitalsindlæggelser m.m. Men reduktion af
antipsykotika kan medføre en række symptomer og handlemønstre hos borgeren, som personalet skal kunne håndtere. Der er
evidens for, at man ved at styrke medarbejdernes kompetencer
og den relationelle koordinering i pleje- og behandlingsindsatsen kan nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin og øge
borgerens livskvalitet.

Eksempler på faglige temaer
• Sundhedsfaglige kompetencer inden for demens
• Tidlig opsporing af demens
(både ift. somatik og udadreagerende adfærd)
• Godt pårørendesamarbejde
• Personcentreret omsorg
• Livskvalitet og selvbestemmelse for mennesker med
demens
• Rehabilitering og demens
• Det tværfaglige demensmøde

Type2dialog er jeres arbejdshest
Type2dialog er landets førende konsulenthus inden for implementering og kvalitetsudvikling på de kommunale velfærdsområder. I tæt samarbejde med jeres nøglepersoner sikrer vi, at organisationen kommer succesfuldt i mål, samtidig med at vi tilstræber minimal forstyrrelse af driften. Med et veldokumenteret,
positivt udbytte har tusinder af medarbejdere og ledere gennem
årene deltaget i vores lokalt tilpassede udviklingsprocesser, som
har fokus på at omsætte ny viden til reelt ændret adfærd i praksis. Kontakt Type2dialog på tlf. 3525 1350.

Type2dialog ApS • Høstvej 3 • 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 3525 1350 • www.Type2dialog.dk
Norgesvej 2 • 6100 Haderslev

