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Embracing DEmeNtia

Delprojekter:

• En behovsundersøgelse: Litteraturstudie og interviews

• Informations- og læringsmaterialer: Udvælgelse af eksisterende materialer

• Samarbejdskoncept: Community Collaboration Concept

• Læringsplatform – materialer for mennesker med demens, pårørende, frivillige og 
medarbejdere

• Anbefalinger og politikker

• Se materialer og resultater på: http://embracingdementia.dk/

Behovsundersøgelse viser gennemgående 
udfordringer

På tværs af de deltagende lande og på tværs af alle grupper af informanter fremstår 
oplevelser relateret til anerkendelse eller mangel på samme:

 Pårørende oplever social isolation og stigmatisering og efterlyser anerkendelse af deres 
indsatser samt viden og redskaber.

 Medarbejdere oplever området mangler status og ressourcer. Ønsker mere viden om de 
enkelte borgere samt generel viden og redskaber/metoder.

 Frivillige oplever nok stor anerkendelse – men ikke altid for det , de ønsker at yde! 
Mangler redskaber og support. Endvidere opleves pres på at forblive i tætte og 
langvarige relationer.

http://embracingdementia.dk/
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Vores ambitioner

Med inspiration fra ”Relationel koordinering” søger vi at facilitere samarbejde gennem 
relationer og kommunikation 

Relationer

Fælles mål

Fælles viden

Gensidig respekt

Kommunikation

Hyppig 

Rettidig

Præcis

Problemløsende
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Hjemmesiden: En udviklingsproces i flere spor

• Hvad ved vi om brugernes ønsker og behov for information? 

• Multimedia  Design studerende: At designe en struktur som understøtter 

ældre brugere:

 Kun 3-5 forskellige valg/veje pr side

 Ingen fly-in or pop-up bannere

 Lay-out: Farver og ikoner 

 Det specifikke informations-

og læringsmateriale skal 

organiseres i overskuelig 

og tydelig struktur.

The web solution

http://embracingdementia.dk/

http://embracingdementia.dk/
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Indhold struktureres i fem hovedområder

At forstå og håndtere demens

At blive i stand til at klare fremtiden At føle sig støttet og samarbejde

med andre

At være socialt aktiv

Formålet med materialerne er

at give information om og 

støtte til at håndtere de 

forandringer som kan opstå i

takt med livsfaser og 

sygdommens progression 

med særligt focus på

livsafslutningen.

Materialer hvis formål er at 

forstå personen med demens

og udvikle metoder og 

færdigheder til at håndtere

vanskelige situationer som

pårørende og omsorgsperson

Materialer hvor formålet er at 

støtte mennesker med 

demens og/eller pårørende

gennem anvisning af

ressourcer, 

støtteforanstaltninger mv .

Materialer som styrker

opmærksomhed på demens

og adresserer fordomme ved 

at give forståelsesgrundlag og 

alternative billeder af livet med 

demens. Formålet er at 

understøtte deltagelses-

betingelser for mennesker

med demens

Om demens

Materialer som giver general 

information om 

demenssygdommen. Fungere

som en fælles vidensbase og 

understøtter fælles forståelse, 

respekt og samarbejde. 

Her finder du resultater mv

Se materialer og resultater på: http://embracingdementia.dk/

Needs, issues, and expectations on dementia care at home across Europe to inform policy 
development: Findings from a transnational research study. 

Hentes her: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851021001391?via%3Dihub

"Supporting the Community to Embrace Individuals with Dementia and to Be More 
Inclusive: Findings of a Conceptual Framework Development Study" 

Hentes her: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/16/10335/pdf

http://embracingdementia.dk/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851021001391?via%3Dihub
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/16/10335/pdf
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De gode øjeblikke for mennesker 
på plejehjem

Marstal Ældrecenter

Deltagelsesbegrebet fastholdes – og 

kobles til små indsatser der 

håndteres indenfor de givne 

rammer.

- Kendte redskaber

- Illustrationer
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Implementerings-

og læringsforløb 

Forebyggelse, 

håndtering og læring 

af voldsomme 

episoder i 

ældreplejen

Eksempel på konkret aktivitet på plejehjem

Samvær efter aftensmaden 

• Manglende fællesliv om aftenen - beboerne søgte ind på egne stuer

• Aftenvagt initierede samvær, samtale, sang mv.

• Beboerne deltog på forskellige måder, fx spillede på klaver, sang med, 
brummede, snakkede og lyttede.

• Beboerne blev i fællesskabet op til 1 time.

• Flere tog på i vægt


