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Partnere 
Programmet implementeres af otte partnere fra Danmark, Grækenland, Italien, Holland og Spanien. 

Partnerorganisationerne arbejder med uddannelse og/eller omsorg for mennesker, som er i en sårbar 

position, fordi de lider af demens. 

 

DEAL's resultater 
 Online undervisningsprogram for plejepersonale i forhold til demens 

 Video der skal hæve den status, som demenspleje har 

 Policy papir der henvender sig til beslutningstagere 

DEAL – Demens, Uddannelse, Tilgang, Liv – er et 2-årigt europæisk projekt, der har til formål at øge underviseres 

om omsorgspersonales kompetencer inden for demensområdet samt at udvide samarbejdet mellem 

uddannelsesinstitutioner og plejehjem, offentlige såvel som private. 

Projektet gennemføres i et internationalt samarbejde for at udveksle erfaringer og best practice mellem forskellige 

landes meget forskellige tilgange og måder at yde omsorg til personer med demens, som har behov for pleje  

 Projektet startede i november 2018 og slutter i december 2020. 

DEAL's mål 
 At øge underviseres og praktikvejlederes 

kompetencer i forhold til demens. 

 At øge plejepersonalets kompetencer i forhold til 

demens 

 At udvide og kvalificere samarbejdet mellem 

uddannelsesinstitutioner og plejehjem/hjemmepleje 

 At hæve status for arbejdet med demens. Det er et 

fagfelt med lav status inden for pleje-  og 

omsorgsområdet 

 At give forslag og anbefalinger til beslutningstagerne 

inden for social- og sundhedsområdet 
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Undervisningsprogram for plejepersonale 
Pilotprojektet i DEAL-projektet blev gennemført i Danmark, Italien, Holland og Grækenland. 

Undervisningsmaterialets danske sektion består af syv moduler: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Demens og hjernens funktion  

2. Den personcentrerede tilgang ifølge Tom Kitwood 

3. Hvordan kommunikerer vi med demensramte, familier og kolleger 

4. Adfærd som udfordrer hos borgere med demens  

5. Non- farmakologiske tiltag og sensorisk stimulation  

6. Demensvenlige omgivelser 

7. Stress og udbrændthed hos omsorgspersoner 

I Danmark blev undervisningsprogrammet testet i perioden fra den 13. januar til den 5. marts 

2020. Tre forskellige gennemførelsesmetoder blev afprøvet. Den første gruppe testede det 4. 

modul, den anden gruppe testede det 3. og 5. modul og den tredje gruppe testede alle 

moduler. I alt deltog 51 elever i testene af undervisningsprogrammet i Danmark. 

I Italien fandt testene af undervisningsprogrammet sted i tre faser: Den første var den 

12. februar, den anden den 17. februar og den tredje var den 24. februar 2020. 30 

studerende og professionelle plejere deltog i pilotprojektet og testede de første fem 

moduler. 

I Holland foregik testene af undervisningsprogrammet ligeledes i tre faser, den første 

den 24. februar, den anden den 2. marts og den tredje den 9. marts 2020. 21 elever 

deltog i pilotprojektet og testede det 3., 4., og 5. modul. 

I Grækenland blev testene af undervisningsprogrammet gennemført online den 11., 

12., og 13. maj 2020. 38 fagfolk, ikke-professionelle omsorgsgivere og elever på 

medicinske skoler deltog i pilotprojektet og testede alle modulerne. Oplægsholdernes 

præsentationer blev kombineret med åbne debatter og diskussioner med deltagerne.  
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Multiplier Events  
Inden for rammerne af projektet blev der gennemført fire multiplier events i Danmark, Italien, Holland og 

Grækenland. Formålet med disse arrangementer var at partnere kunne informere om demens, DEAL 

projektet, dets mål og dets resultater, herunder undervisningsprogrammet for plejepersonale i  

Video til plejepersonalet 
Projektpartnere har lavet en video, der promoverer plejearbejdet for 

mennesker med demens. Denne video har til formål at hæve ikke kun 

status for pleje af mennesker med demens, men også status for basalt 

omsorgsarbejde og grundlæggende pleje i almindelighed. Videoen viser, at 

det er meningsfuldt og givende at arbejde med mennesker med demens på 

trods af vanskeligheder.  

Videoen indeholder eksempler og interviews med professionelle 

omsorgspersoner fra alle involverede lande. Omsorgspersonale 

præsenterer, hvordan det er at arbejde med mennesker med demens, og 

hvorfor nogle vælger det som deres job. Personerne udtrykker, hvad de 

føler ved at udføre dette job, og de beskriver øjeblikke, hvor de føler sig 

specielle ved at hjælpe mennesker med demens.  

Videoen er tilgængelig på engelsk, dansk, italiensk, hollandsk, spansk og 

græsk og er uploadet på projektets hjemmeside. 

 

Policy papir 

der henvender sig til beslutningstagere   

 

Projektets sidste resultat er et politisk dokument til 
relevante interessenter inden for uddannelsesområdet på 
nationalt plan. Den består af en generel del, der 
indeholder resultaterne af DEAL-projektet og et afsnit, 
der indeholder de nationale anbefalinger. 

Hver partner bidrog til dette ved i deres nationale 
sektioner at give anbefalinger til deres nationale 
besluttende instanser inden for på 
erhvervsuddannelsesområdet og kurser for 
plejepersonale. Anbefalingerne er baseret på resultaterne 
af projektet i hvert land.  

 

https://deal-project.info/
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partnerlandene. På grund af COVID-19 pandemien blev arrangementerne i Italien og Grækenland 

gennemført online. 

 

I Danmark fandt arrangementet 

sted den 21. september 2020. På 

trods af COVID-19 besluttede 

man at have det som en fysisk 

begivenhed, da det ville give 

bedre muligheder for 

diskussioner med deltagerne. Ti 

personer fra 

uddannelsesområdet, 

fagforening og kommuner deltog. 

DEAL-projektet blev præsenteret 

og det blev blandt andet drøftet, 

hvordan man bedst sikrer, at 

DEAL-materialet vil blive brugt i 

fremtiden. Dilemmavideoerne fra 

den danske del af programmet 

blev vist for publikum og fik 

meget positive tilbagemeldinger. 

 

I Italien blev et webinar med 

titlen "Uddannelse af personale 

for mennesker med demens: 

personen bag sygdommen" 

afholdt den 10. november 2020. 

Arrangementet blev introduceret 

af Giulia Mugnai, borgmester i 

kommunen Figline, Incisa 

Valdarno og af de italienske 

koordinatorer af projektet, der 

præsenterede målene for DEAL 

og hvad der er opnået hidtil. 

Mere end 70 personer, 

heriblandt professionelle 

omsorgsgivere, frivillige, 

sundhedspersonale, 

socialrådgivere, lærere og 

studerende på kurser i 

plejearbejde deltog i webinaret. 

 

I Grækenland fandt webinaret 

sted den 7. december 2020. 

Titlen på webinaret var 

"Politikker om demens i 

samfundet". Talerne 

præsenterede DEAL-projektet for 

deltagerne, dets mål, dets 

resultater og det 

undervisningsprogram, der er 

udviklet til personer, der plejer 

mennesker med demens.  

Talerne analyserede også, hvad 

demens er, hvem der er 

omsorgsgivere, hvordan demens 

påvirker livskvaliteten og hvor 

vigtig uddannelse om demens er. 

Endelig fremlagde de den 

politiske rapport, projektets 

endelige resultater og en 

omfattende diskussion fulgte 

mellem talere og deltagere. 

 

I Holland fandt arrangementet sted den 6. februar 2020. Under arrangementet delte lærere, studerende og 

sundhedspersonale deres viden om demens og diskuterede centrale behov for pleje med fokus på Meppel-regionen. 

Et demensvenligt samfund og bevidsthed om demensens indvirkning på samfundet og familien fremstod som vigtige 

emner. Byrådsmedlemmer i Meppel kommune deltog i dette arrangement og fremhævede stigningen i antallet af 

mennesker med demens. Deltagerne har allerede lavet aftaler om  at skabe endnu mere fokus på optimal pleje af 

mennesker med demens. 

 


