Initiativ 7
1. Initiativ



2. Fokusområde



3. Beskrivelse

Kommunerne anvender i dag en bred vifte af social- og sundhedsfaglige indsatser og metoder overfor mennesker med demens.

Håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og
sundhedsfaglig praksis på demensområdet
Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

Da der generelt er et svagt evidensgrundlag for de anvendte metoder og tilgange på pleje- og omsorgsområdet, er det ikke muligt
at udarbejde Nationale Kliniske Retningslinjer for indsatserne.
Der ønskes imidlertid igangsat et kvalitetsspor for pleje- og omsorgsområdet inspireret af de metoder, der anvendes på sundhedsområdet, herunder arbejdet med Nationale Kliniske Retningslinjer.
Sundhedsstyrelsen vil derfor udarbejde 3-4 enkle og lettilgængelige håndbøger baseret på vidensbaserede anbefalinger, der kan
bidrage til at styrke den social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet. Håndbøgerne vil være inspireret af tilgange og
metoder på det sundhedsfaglige område, som fx Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) og forbedrings- og implementeringstilgangen i projektet ”I sikre hænder”, men med udgangspunkt i det
vidensgrundlag, der er på pleje- og omsorgsområdet, og med
udgangspunkt i de værdier, som er afspejlet i den nationale demenshandlingsplan.
Håndbøgerne har til formål at:
 Give målrettede og praksisnære anbefalinger rettet mod
håndtering af konkrete problemstillinger, som opleves vanskelige i det daglige arbejde med at sikre god og værdig pleje og omsorg af mennesker med demens.
 Understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på
tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for
mennesker med demens.
I udarbejdelsen af håndbøgerne påtænkes følgende trin:
1. Afklaring af emne(r) for håndbøgerne. Hvilke konkrete
problemstillinger opleves udfordrende eller dillemmafyldte
ift. at sikre en god og værdig pleje af mennesker med demens?
2. Afdækning af den aktuelt bedste viden, herunder evidensbaseret viden hvis muligt, i forhold til pleje- og omsorg for
mennsker med demens.
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3. Formidling af anbefalinger, herunder forslag til hvilke
rammer og processer der kan understøtte en succesfuld implementering.
Formidlingen vil bl.a. ske med inspiration fra pakke-konceptet i
projektet ”I sikre hænder”, hvor der er et stort fokus på implementering af viden i praksis
Udarbejdelsen af håndbøgerne samt udvælgelsen af de specifikke
temaer i håndbøgerne vil ske med inddragelse af relevante parter,
herunder faglige praktikere på området.
Mulige temaer for håndbøgerne kan fx være:
- hvordan arbejdes der rehabiliterende med mennesker med
demens i hjemmepleje / plejebolig?
- hvordan gives gode palliative indsatser til mennesker med
demens i hjemmepleje og plejebolig?
- hvordan sikres viden om god praksis indenfor fysisk pleje
af mennesker med demens, herunder fx tandpleje og tandsundhed?
- hvordan kan der arbejdes med at sikre den rette kost og ernæring til mennesker med demens?
- hvordan forebygges og håndteres adfærdsforstyrrelser og
psykiske symptomer ved demens (BPSD)?
- hvordan håndteres seksualitetsspørgsmål hos mennesker
med demens i hjemmepleje og plejeboliger?
- hvordan arbejdes der med meningsfulde hverdagsaktiviteter
for den enkelte, der kan nedsætte behovet for medicin?
De specifikke temaer vil blive bestemt efter inddragelse af relevante parter.
Håndbøgerne kan bl.a. anvendes som led i kompetenceløftet,
herunder i demensrejseholdets aktiviteter, jf. initiativ 22.
4. Økonomi
(mio.kr.)

2016

2017

2018

2019

I alt

0

0,5

1,5

0,5

2,5

Midlerne afsættes til Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle håndbøger, herunder afklaring af emner for håndbøgerne, afdækning af den
aktuelt bedste viden og formidling af anbefalinger.

