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Kommissorium for politisk følgegruppe for Udviklingscenter for Demensområdet
Udviklingscenter for Demensområdet (UfD)understøtter at mennesker med demens får adgang til den nyeste viden og højeste kvalitet for at sikre 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 UfD er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny
faglig viden med henblik på at understøtte, at borgerne med demens og deres pårørende
får indsatser af højeste kvalitet.
Den politiske følgegruppes formål og opgaver
Med henblik på at sikre politisk deltagelse og opmærksomhed på Udviklingscentrets aktiviteter nedsættes en politisk følgegruppe. Formålet med den politiske følgegruppe er at understøtte og sikre opbakning til UfD’s aktiviteter. Endvidere forventes deltagerne i den politiske følgegruppe at varetage en ambassadørrolle ved at præsentere og repræsentere UfD i
relevante sammenhænge.
Den politiske følgegruppe understøttes i sin funktion gennem mødevirksomhed hvor bl.a.:
 UfD’s visioner og handleplan præsenteres med fokus på impact for personer med demens, pårørende, medarbejdere og organisationer.
 Status på UfD aktiviteter herunder også iværksatte projekter mv.
Den politiske følgegruppes sammensætning:
Det tilstræbes at de deltagende kommuner repræsenteres ved politisk valgt medlem fra
formandsskabet i det relevante udvalg. Menigt medlem kan være relevant afhængigt af udvalgenes struktur. OK-Fonden og uddannelsesinstitutionerne kan repræsenteres ved bestyrelsesmedlem eller ledelsesrepræsentant.
Den politiske følgegruppes mødevirksomhed:
Den politiske følgegruppe holder 2 møder årligt. Første møde i foråret 2018.
Følgegruppens møder afholdes som udgangspunkt på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé
ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk efter nærmere aftale.
Møder i den politiske følgegruppe tilrettelægges i forlængelse af styregruppens møde.
Styregruppens formand fungerer som mødeleder.
Dagsorden og referat udsendes ved UfD sekretariat henholdsvis én uge før og efter mødets
afholdelse.
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