Gode omgivelser i fremtidens demenspleje
Hvordan kan alt fra sundhedsteknologier til mere sanseintegration skabe bedre
omgivelser for borgere og personale i demensplejen?
Ældreplejen i Danmark er underlagt et større pres end
nogensinde før. Siden 2008 er antallet af ældre over 65
steget med over 30 %. I dag lever op mod 89.000 af
danskere over 60 år med demens, og på grund af den
voksende ældrebefolkning forventes det, at tallet vil
tredobles inden for de næste tre årtier.
På landets plejecentre og -boliger lever op mod 2/3 af
beboerne i dag med en demenssygdom, hvilket sætter både
de fysiske rammer og medarbejdernes trivsel under pres.
Plejecentrene oplever udfordringer med rekruttering og
fastholdelse af personale og sygemeldinger som følge af
bl.a. nattearbejde og oplevelser med udadreagerende
adfærd blandt beboerne. Blandt borgerne har mange
problemer med nattevandren, døgnrytmeforstyrrelser,
manglende energi og nedsat livskvalitet.

Den nye situation stiller krav til omgivelserne på landets
plejecentre. Derfor er der de seneste år blevet udviklet nye,
innovative teknologier som døgnrytmelys og stimulistuer, som
kan lette presset på personalet, og som kan være med til at
skabe mere trygge og stimulerende omgivelser for de ældre.
Men er der plads til ny teknologi og bedre indretning, når vi
ved, at hver fjerde kommune lægger op til besparelser på
ældreområdet i 2020? Hvordan skræddersyer vi teknologierne,
så de giver værdi for både de ældre, personalet og
kommunernes budgetter? Og hvilke etiske spørgsmål står vi
over for i brugen af ny teknologi?
Disse spørgsmål vil være omdrejningspunktet ved denne
konference, hvor pleje- og sundhedsfaglige, beslutningstagere,
politikere, teknologiproducenter, borgere og pårørende vil
diskutere, hvordan sundhedsteknologi kan spille en rolle i
fremtidens demenspleje.
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Ved ældreordfører Karina Adsbøl (DF)
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DEMENS – EN EPIDEMI PÅ VEJ?
Ved Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforeningen
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UDFORDRINGER I HVERDAGEN FOR PERSONALE I DEMENSPLEJEN
Ved Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for social- og sundhedssektoren
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HVILKEN ROLLE SPILLER OMGIVELSER OG TEKNOLOGI I FREMTIDENS ÆLDREPLEJE?
Ved Laila Øksnebjerg, neuropsykolog og Ph.d. ved Nationalt Videnscenter for Demens
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DEN HELENDE ARKITEKTUR I DEMENSPLEJEN
Ved Charlotte Rahr Mortensen, sygeplejerske og arkitekt ved Rubow Arkitekter
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HVILKEN EFFEKT HAR LYS PÅ ÆLDRES TRIVSEL, DØGNRYTME OG SØVN?
Ved Anders Sode West, Ph.d. og læge på neurologisk klinik på Rigshospitalet
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HVILKE KRAV STILLER VI TIL DE DAGLIGE OMGIVELSER FOR BORGERE MED DEMENS?
Ved Nanet Mathiasen, arkitekt maa og Ph.d. forsker ved BUILD – Institut for Byggeri, By
og Miljø, Aalborg Universitet
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PRAKTISKE ERFARINGER MED DØGNRYTMELYS OG ANDRE TEKNOLOGIER
Ved Thomas Rasmussen, konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense
Kommune, og Mie Krog, forretningsudvikler i Chromaviso
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POLITISK DEBAT
Mellem oplægsholdere og ældreordførere fra Folketingets partier
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OPSAMLING OG TAK FOR I DAG.
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