
Det här projektet är ett samarbete mellan Svenskt Demenscentrum och FUB.
Arvsfonden finansierar projektet

Startade december 2015 –

1



2



Utbildning har efterfrågats. Inte bara på de här konferenserna. Demenscentrum får 
samtal med frågor kring utvecklingsstörning och demens. Ute i verksamheterna finns ett 
sug efter kunskaper om att åldras med utvecklingsstörning.

Vi ska ta fram en webbutbildning om att åldras – och där demens blir en del av 
utbildningen
I intervjuerna konstateras att många har svårt att prata om framtiden, att kunna
visualisera eller föreställa sig framtiden för sig själv.
En fundering kan ju vara om det i så fall är någon idé att ta upp de här frågorna?
Vårt svar är Ja. De har rätten att få den här problematiken formulerad och förklarad.
- Om man inte själv kan reflektera kring åldrandet
- Om man inte kan läsa om åldrandet
- Om ingen pratar om åldrandet eller om döden … så har man små möjligheter att 

förstå.
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Vad finns det för kunskaper idag? Vi har under det första året utgått från fyra grundfrågor
när vi läst litteratur, kontaktat och intervjuat representanter för målgruppen, personal 
och tjänstemän. Jag ska strax ge exempel på frågor som kommer upp när Vi frågar.

Det finns mycket kunskaper men den behöver samlas ihop. Demenscentrum har som sin 
grej att ”Samla in, strukturera och sprida kunskaper”. 
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Vad säger personalen? Två citat från chefer på gruppboenden …
Många frågor i personalen:
Dels är det sådant man undrar över (första citatet)
Dels konsekvenserna man ser av åldrandet (andra citatet)

… utmynnar i konstaterandet att – Vi behöver kunskap!!
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Så, även om alla inte kan formulera frågor, så har några frågor och tankar kommit upp i 
alla fall i intervjuerna:
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Del 1: Tas fram tillsammans med målgruppen (teater, film, bilder) – gäller att hitta goda 
exempel (nedsatt tid på DV, utökade aktiviteter i gruppboendet, speciellt boende för 
äldre med utvecklingsstörning)
Utbildningen görs gärna med stöd från personal/anhöriga

Del 2: Mkt större, mer fakta
Syftar bl.a. till att personal och anhöriga ska kunna stötta personen att ta till sig kunskap 
själv
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