
 

Initiativ 11

1. Initiativ • Udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med 

patient- og pårørendekurser

2. Fokusområde • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med de-

mens

3. Beskrivelse

 

Der udvikles en national værktøjskasse med informationsmateria-

le og konkrete velafprøvede redskaber til brug for etablering og 

gennemførelse af patient- og pårørendekurser samt pårørende-

grupper. Værktøjskassen skal være lettilgængelig og stilles gratis 

til rådighed for kommuner/frivillige organisationer og støttes op 

af en formidlingsindsats.

 

Kurserne i værktøjskassen skal fungere som et redskab for både 

demensramte i den tidligere fase og deres pårørende, så de kan 

blive klædt på til at håndtere sygdommen og de udfordringer, den 

medfører. Samtidig giver mange pårørende udtryk for, at dialog 

og sparring med andre pårørende i samme situation kan fungere 

som en støtte i hverdagen.

 

Eksempler på mulige kursus- og rådgivningskoncepter, der kan 

indgå i værktøjskassen, er bl.a. START-kurset, Rådgivningsmo-

dellen, Lær at tackle og Samvær med mennesker med demens.

 

Værktøjskassen vil bestå af:

1. Manual til etablering af pårørendegrupper

2. Manual til kursusforløb for mennesker med demens

3. Manual til kursusforløb for pårørende

4. Informationsmateriale tilpasset mennesker med demens

5. Informationsmateriale tilpasset pårørende

6. Materiale til gennemførelse af kurser, fx undervisningsplaner, 

film, powerpoint-præsentationer, e-learning, samtalekort og 

materiale til udlevering

7. Kompetenceprofiler for gruppeledere og undervisere

8. Forslag til tværsektorielt samarbejde

 

Materialet vil være IT-understøttet.

 

Konceptudviklingen varetages af Nationalt Videncenter for De-

mens og skal have som primært fokus, hvordan værktøjskassen 

kan videreformidles og implementeres hos relevante aktører, 

såsom kommuner og frivillige organisationer, der afholder kurser 

for demensramte og pårørende.
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4. Økonomi 

(mio.kr.)

2016 2017 2018 2019 I alt

 0 1,5 1 0 2,5

 Midlerne udmøntes til National Videnscenter for Demens til udvikling, 

afprøvning og udbredelse af værktøjskassen, herunder afdækning af 

eksisterende nationale og internationale materialer/koncepter samt 

udarbejdelse af manualer, informationsmateriale, kompetenceprofiler 

mv.
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