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D-CARE PROJEKTET  

hvad er behovet og hvad 

kan projektet give  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2050 anslås det, at der vil være næsten 20 millioner 

europæere, der lever med en eller anden form for demens. Vi 

lever længere, men vi får også flere aldersbetingede lidelser. Der 

er i øjeblikket ingen kur mod demens og der er behov for at 

forbedre både trivsel og kompetencer hos personer, der tager 

sig af demensramte. Det gælder både  venner, familie og 

professionelle. 

Hovedmål------------------------- 

Projektet har til formål at tilbyde uddannelse i CST, 

Kognitiv Stimulation Terapi, til omsorgsgivere. CST er 

en evidensbaseret metode, der har vist sig at hjælpe 

mennesker, der har mild til middelsvær demens. Den er 

udviklet af University of Central London (UCL) og 

anvendes allerede i mange lande. Der vil også blive 

tilbudt undervisning til familie og venner, som påtager 

sig en vigtig rolle som hjælpere for deres pårørende og 

støtter dem ved for eksempel at skabe et 

demensvenligt hjem.  

 

Projektet hidtil-------------------- 

Det første internationale møde blev afholdt i Umbrien i 

starten af projektet i november 2019. Partnerne 

kommer fra forskellige typer organisationer: 

erhvervsuddannelser, velgørende organisationer der 

arbejder med ældre og faglige organisationer. Ud over 

at sikre, at alle partnerne havde forstået projektet og 

ledelseskravene, blev det fortsatte projektforløb og de 

kommende konkrete aktiviteter drøftet. Der blev 

fastsat datoer for 2020 - men så dukkede Covid-19 op. 

 

 

Hvordan påvirker Coronavirussen projektet? 

Den første projektaktivitet var en undersøgelse og den gav nogle interessante resultater, som gav et godt grundlag for 

planlægningen af næste aktivitet. Datoer blev fastsat og fly booket. Og aflyst. Nye beslutninger: Et kursus for undervisere 

blev erstattet af e-læring, som nu er tilgængelig på vores hjemmeside for alle, der registrerer sig. Vi er stolte af dette 

kursus, som tager 6-8 timer (ikke på samme dag!!)  

 

Vi har også overvejet, hvordan ældre mennesker påvirkes af COVID-19 og et vigtigt aspekt er ensomhed. Fysisk afstand er 

afgørende for den måde, vi alle skal leve med denne virus, og det er svært for ældre mennesker, for mennesker der lever 

med demens og deres omsorgsgivere. Selvisolation eller manglende mulighed for at besøge nogen på et plejehjem – 

hvordan opleves dette af en person med demens? Derudover kan det selvfølgelig være svært at forklare personer med 

demens, hvorfor de skal vaske deres hænder oftere. Lige så svært er det at forklare, hvorfor man undgår at røre ved dem. 
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Coronavirus: råd til familier, der passer en 

person med demens ------------------------- 

 

D-Care projektteamet er godt klar over, at denne tid er vanskelig 

for familier, især for alle, der drager omsorg for en person med 

demens. De seneste måneder og den kommende tid er 

udfordrende, og omsorgspersoner skal overveje, hvordan man 

passer både på sig selv og på personen med demens. 

En omsorgsgiver har brug for at få et pusterum, at blive stimuleret og afledt for at være i stand til at hjælpe en person med 

demens bedst muligt. D-Care projektet har til formål at uddanne og støtte pårørende med et pusterum. Det er nødvendigt 

at finde måder at få nogle pusterum og at blive både stimuleret og aflastet. Hvis det overhovedet er muligt, kan man 

oprette forskellige områder rundt om i hjemmet for at gøre det muligt at flytte fra aktivitet til aktivitet: se yndlingsfilm og 

musicals i stuen. Lyt til radioen i køkkenet. Lav puslespil ved bordet. Hvis det er muligt, tag gåture rundt i haven. 

Alternativt kan man planlægge en tur rundt på altanen.  

 

Lave en tidplan som kan skabe regelmæssighed og orden i hverdagen. 

 

                                           ----------- Tag vores kursus, så snart det er tilgængeligt. 

 

Resultater fra første projektaktivitet 

PaDet virker som lang tid siden nu, men det var meget udbytterigt at 

gennemføre undersøgelser af forholdene i de forskellige partnerlande. 

•Mange ligheder i Italien, Grækenland, Spanien og Storbritannien 

•Danmark skilte sig ud med hensyn til uddannelse og faciliteter, idet  

   man der har anerkendt det stigende behov 

•Faciliteterne kan ikke klare det stigende antal personer med demens 

•Alle lande er afhængige af familie og venner til at yde en vis omsorg,  

  selvom det i Danmark er usædvanligt, at en person med svær demens  

  passes i hjemmet 

•Generelt er der dårlig integration mellem sundhed og social omsorg;  

   ikke nok personale 

•Mange lande ansætter indvandrere med lave lønninger til at yde den  

   sociale pleje 

•Manglende uddannelse af professionelle. Danmark skiller sig ud, ved  

  at man her har gode uddannelser. 


