Hverdagsliv med demens: perspektiver fra demente, deres pårørende og frivillige
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Baggrund:
I Danmark bliver demente borgere boende hjemme så længe som muligt, og ofte
med deres partner, som derved bliver den primære omsorgsperson.
Pårørenderollen er i flere studier beskrevet som både socialt og psykisk belastende.
Både i hjemmene og på plejecentre har frivillige personer med tilknytning til
Alzheimer-foreningen og Ældresagen fået en mere og mere fremtrædende rolle. De
udfører opgaver, så som at gå på besøg i hjemmet samt iværksætte og lede
forskellige fritidslignende aktiviteter til demente. De frivillige skal skabe variation,
adspredelse samt et frirum for både den demente og de pårørende. Der er
begrænset viden om de frivilliges arbejde med demente.
Teoretisk ramme:
Betydningen af hverdagslivets struktur og mønster er i stigende grad et fokus i
demensforskning, idet de daglige aktiviteter har en afgørende betydning for
sundhed og velbefindende (1,2). Således, kan begrænsninger i at kunne udføre og
deltage i meningsfulde aktiviteter få betydning for fysisk, mental og social formåen
og velbefindende (2).

Demenssygdom har store konsekvenser for hverdagslivet og opretholdensen af
aktiviteter både for den demente selv og de nærmeste pårørende. Flere har peget
på, at der bør inddrages flere perspektiver på oplevelserne af dette, gennem både
interview og observation (3,4) for at kunne målrette støtte og tiltag (5,6).
Formål:
At udfolde perspektiver på hverdagslivet med demens, blandt de der har
oplevelserne tættest på. Dette med henblik på at tilvejebringe viden om, hvordan
det opleves, hvordan frivillige støtter den demente i at bevare vigtige aktiviteter,
skaber variation og frirum for demente og dennes pårørende.
Herudover, at komme med bud på, hvordan fremtidige indsatser på
demensområdet bør designes.
Metode:
I alt 44 kvalitative interviews (af ægtepar, hvor den ene er dement, pårørende,
undervisere og frivillige), og 2 fokusgruppeinterviews (af pårørende) vil blive
gennemført i foråret 2014. Herudover, foretages observationer i forbindelse med
undervisningsforløb (2 forløb á 5 x 2,5 timer) for pårørende, der har udgangspunkt i
Marte Meo metoden. De frivilliges arbejde med demente er ligeledes blevet
observeret (5 observationer af 2 frivillige).

Resultater, konklusioner og betydning for policy og praksis:
Dette vil være omdrejningspunktet for præsentationen ved konferencen.
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