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Udviklingscenter for Demensområdet 

Kommissorium for følgegruppe for borgere og pårørende 

Udviklingscenteret på demensområdet på Fyn skal understøtte, at fynske borgere med de-
mens får adgang til den nyeste viden og højeste kvalitet i forhold et trygt og værdigt liv med 
demens.  
Parterne i Udviklingscenteret har derfor som mål at være i front, når det gælder:  

 Videns- og erfaringsopbygning i forhold til uddannelse og efter-og videreuddannelse af 

medarbejdere på demensområdet.  

 Evidensbaseret viden om betydning af rammer/bygninger/miljø og lign. for borgere 

med demens.  

 Praktisk udøvelse i mødet mellem borger og medarbejdere samt ledelse og organisering 

inden for demensområdet.  

Målet med Udviklingscentret er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løs-

ninger og ny faglig viden med henblik på at understøtte, at borgerne med demens og deres 

pårørende får indsatser af højeste kvalitet.  

 

Følgegruppens opgaver  

Udviklingscentrets aktiviteter udstikkes af handleplanen som besluttes ved styregruppen.  

Følgegruppens opgave er generelt at drøfte og medvirke til at kvalificere oplæg til handle-

plan  

Følgegruppen kan endvidere bistå med rådgivning om behov for indsatser, potentiale for 

videreudvikling og konsolidering samt om udviklingen på området generelt.  

 

Følgegruppens sammensætning 

Følgegruppen sammensættes af parter der repræsenterer person- pårørende perspektiver 

på demens. Det kan være ved foreninger, netværk, borgere mv.  

Følgegruppens sammensætning fremgår af vedlagt bilag.  

Følgegruppen kan supplere sig selv ligesom sammensætning kan justeres svarende til te-

maer for drøftelser mv.  

 

Følgegruppens mødevirksomhed: 

Følgegruppens møder forestås ved styregruppens formand og sekretariat. Styregruppens 

formand fungerer som mødeleder.  

Følgegruppens møder afholdes som udgangspunkt på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 

1 ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk efter nærmere aftale.  

 

Der forventes afholdt et møde i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen og herefter 

to møder årligt. Derudover kan afholdes møder ad hoc, hvis parterne finder behov.  

Dagsorden og referat udsendes henholdsvis én uge før og efter mødets afholdelse.  
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Følgegruppens opgaver og bindinger: 

Deltagerne i følgegruppen forventes at deltage på møder og medvirke i kvalificering af 

handleplan samt rådgivning og sparring ift. igangværende aktiviteter. 

Deltagerne i følgegruppen forventes at repræsentere Udviklingscentret loyalt overfor tredje 

part og ikke informere gennem dagspressen uden forudgående aftale med Udviklingscen-

tret.  

 


