Styregruppemøde Udviklingscenter for Demensområdet. 20.12.2017 kl. 12.30 – 14.30
UCL Campus Odense Niels Bohrs Allé 1, lokale H.118B (samme sted som sidst)
Deltagere: Michael Bjørn, Dorthe Lykke Jensen, Inger Stenstrøm Rasmussen, Kitt Lysén Pedersen, Judith
Poulsen, René Lorenz, Kirsten Vie Madsen, Marianne Legaard Møller, Paul Erik Weidemann, Jerry Vinther,
Mogens Kragh Andersen og Erik Knudsen.
Referent: Kim Koldby
Der serveres frokost ved mødet.

Dagsorden:
1. Velkomst ved styregruppeformand Michael Bjørn
2. Referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra formanden
4. Status på igangsatte aktiviteter:
Etablering af Rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og pårørende: UfD
understøttede udarbejdelse af ansøgning fra konsortium med Assens, Nordfyn, Langeland og FaaborgMidtfyn. Ansøgningen er imødekommet og centret etableres ved Assens Kommune.
Svendborg og Ærø Kommune udarbejdede selv ansøgning til puljen. Denne er ligeledes imødekommet.
I 2018 vil der i det geografiske nærområde være 4 rådgivnings-og aktivitetscentre for borgere med
demens og pårørende: Kallerupvej, Svendborg-Ærø, Assens-Nordfyn-FMK-Langeland samt FredericiaKolding.
Forslag: At UfD tilbyder at varetage funktion som organisatorisk omdrejningspunkt for
netværksaktiviteter, videndeling og erfaringsudveksling mellem disse centre m.h.p at understøtte nye
tilbud og aktiviteter for mennesker med demens og pårørende.
5. Handleplan:
På mødet 29.09.2017 blev der skitseret 3 spor for handleplansaktiviteter:
 Borgerrettet indsats
 Demensvenlige lokalsamfund
 Teknologi-støtte
Parterne har efterfølgende vurderet egne interesser i disse spor.
Forslag til tids- og procesplan for videre proces ift handleplan:
 D. 20. december præsenteres overblik over parternes interesser. Efterfølgende drøftelse med det
formål at udlede spor/retninger for fælles indsatser.
 I proces med medarbejdere fra parterne og UfD konkretiseres de udpegede spor/retninger til
projektforslag
D. 23. februar 2018 fremlægges konkretiserede forslag til 2-3 indsatser med henblik på beslutning
af indsatser mv.
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6. Følgegruppe for borgere og pårørende:
Kommissorium for følgegruppe for borgere og pårørende er revideret jf. referat fra sidst.
Vedlagt med henblik på godkendelse.
Præsentation af overblik over foreslåede deltagere til følgegruppen. Parter som endnu ikke har angivet
forslag bedes fremsende til Kim Koldby senest d. 18. december.
7. Politisk følgegruppe:
Etablering af politisk følgegruppe blev drøftet på mødet d. 29. sept. 2017
Forslag til kommissorium for politisk følgegruppe er vedlagt.
Det foreslåede kommissorium ønskes drøftet med henblik på evt. justering og godkendelse.
Endvidere ønskes drøftelse af proces og tidsplan for etablering af politisk følgegruppe.
Forslag: Formanden foreslår, at de deltagende kommuner primo 2018 (senest februar 2018) sikrer
orientering af de nye politiske udvalg omkring Udviklingscenteret og sikrer udpegning af én blandt
udvalgets formandskab til deltagelse i politisk følgegruppe. Tilsvarende at OK-Fonden og
uddannelsesinstitutioner udpeger egne repræsentanter.
8. EU projekt om pårørende-håndbog:
Fra Syddansk EU Kontor i Brussels kommer et forslag: Har vi interesse i at udarbejde håndbog til
pårørende om at være pårørende til menneske med demens, samarbejde med det offentligt mv?
Projektet kan evt. laves i to spor;
 Et spor for de professionelle med fokus på samarbejdet med de pårørende
 Et spor for de pårørende med fokus på samarbejdet med de sundhedsprofessionelle.
Outputtet fra projektet kan være en håndbog der også fungerer som kompetenceudvikling. Man kunne
lave en mere faglig version til de professionelle og en form for pixi version til de pårørende.
Finansiering og egenfinansiering
Der kan søges finansiering af et sådan projekt under European Innovation Partnership i programmet for
Active and Healthy Ageing. De kan bevillige max. 450.000 €. Det forudsætter dog 25% egenfinansiering
(i form af arbejdstid) samt deltagelse af 4-5 europæiske partnere. Og ansøgningsfristen er 21. marts
Indstilling fra formanden: At styregruppen positivt bakker op om at udarbejde ansøgning. At Kim
Koldby udpeges til at forestå udarbejdelse af ansøgning i samarbejde med Syddansk EU Kontor.
9. Orientering om Udviklingscentrets økonomi.
Der er gennemført opkrævning af deltagerbetaling fra. 1. september 2017. Der er ikke i gangsat
aktiviteter hvorfor opkrævede midler overføres til 2018 og frem.
Grundet manglende aktiviteter i 2017 fremlægges ikke revideret regnskab.
Bilag med økonomi vedlagt.
10. Orientering om varslede udbud fra SST
 Primo 2018: Nyt puljeopslag af midler til praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner
 Primo 2018: Puljeopslag af midler til flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til
yngre med demens.
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2018: Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet: Støtte kommunerne i at implementere
nationalt udviklede træningskoncepter/-pakker, som formidles til kommunerne.

11. Forslag til mulig aktivitet:
UfD initiativ ift fortolkning og formidling af ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af
varigt inhabile” 1
Dette kan evt. søges forankret ved ansøgning om midler til praksisnært kompetenceløft.
12. Dagsordens punkter for kommende møde
13. Evt
14. Dato for næste styregruppemøde: Fredag d. 23. februar 2018 kl. 12.30 – 14.30

1

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile:
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191818
Relaterede bekendtgørelser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=191818&rg=8
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