Styregruppemøde Udviklingscenter for Demensområdet.
Fredag d. 23. februar 2018 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, Judith Poulsen,
René Lorenz, Kirsten Vie Madsen, Marianne Legaard Møller, Paul Erik Weidemann, Jerry
Vinther, Mogens Kragh Andersen og Erik Knudsen.
Afbud: Kitt Lysén Pedersen
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 igangværende aktiviteter
EU projekt om pårørende-håndbog/indsats. Partnersøgning er iværksat og vi er i dialog
med parter i Italien, Holland, Frankrig, Irland og Spanien. Afgrænser til 4 partnerlande
samt Alzheimer Europe.
UfD initiativ ift fortolkning og formidling af ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk
behandling af varigt inhabile” er i proces.
Punktet indstilles til orientering og fremlægges af Kim Koldby.
5. Udvikling af fælles koncepter og modeller for kompetenceløft til
professionsbachelorer
Kort drøftelse om ønsker, behov og proces for udvikling af tilbud til sygeplejersker,
fysioterapeuter og ergoterapeuter med henblik på beslutning om udarbejdelse af oplæg til
styregruppemøde i maj 2018.
Punktet fremlægges ved Kirsten Vie Madsen
6. Præsentation af forslag til hjemmeside
Præsentation af forslag til hjemmeside ved Jerry Vinther/ Darek Szatkowski, studerende
EAL.
Der indstilles til kommentering af forslaget med henblik på efterfølgende færdiggørelse.
Domænenavn: udviklingscenterfordemens.dk
7. Forslag til handleplansaktivitet indenfor personrettede indsatser
”Oplæg til personrettede indsatser” er udarbejdet på baggrund af proces med
arbejdsgruppe bestående af Michelle Warren Assens Kommune, Karoline Raundahl
Svendborg Kommune og Knud Damgaard Odense Kommune.
Der indstilles til kommentering med henblik på efterfølgende færdiggørelse og
iværksættelse.
Punktet søges fremlagt ved en af de deltagende parter.
Oplæg vedlagt som bilag.
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8. Forslag til handleplansaktivitet indenfor teknologistøtte til mennesker med
demens
”Oplæg til teknologistøtte til mennesker med demens” er udarbejdet på baggrund af proces
med arbejdsgruppe bestående af Mette Kjeldsen Svendborg Kommune, Kathrine Skov
Kastrup Faaborg-Midtfyn Kommune og Martin Nitze Odense Kommune.
Der indstilles til kommentering med henblik på efterfølgende færdiggørelse og
iværksættelse.
Punktet fremlægges ved Lykke Jensen.
Oplæg vedlagt som bilag.
9. Forslag til handleplansaktivitet indenfor demensvenlighed
”Det demensvenlige samfund som rammesættende for rette tilbud til det individuelle
menneske i rette tid” er udarbejdet på baggrund af proces med arbejdsgruppe bestående
af Inge Lise Brønserud Nordfyns Kommune, Iben Løvstad Middelfart Kommune, Helen Frost
Faaborg-Midtfyn Kommune, Dorte Dihver Ærø Kommune og Anne Mulbjerg Dahl OKFonden.
Der indstilles til kommentering med henblik på efterfølgende færdiggørelse og
iværksættelse.
Punktet søges fremlagt ved medlem af arbejdsgruppen
Oplæg fremsendes separat senest torsdag d. 22. februar.
10.Følgegruppe for borgere og pårørende
Følgegruppedeltagerne er udpeget. Bilag vedlagt
Gruppen inviteres til konstituerende møde og drøftelse i marts. Udkast til temaer for mødet
er vedlagt som bilag.
Det primære fokus på første møde vil være handleplansaktiviteter, hvorfor enkelte
arbejdsgrupperepræsentanter eventuelt bedes medvirke i mødet for præsentation.
Følgegruppens møder forestås ved styregruppens formand og sekretariat. Styregruppens
formand fungerer som mødeleder.
11.Politisk følgegruppe
Den politiske følgegruppe er nedsat. Bilag vedlagt
Møde med politisk følgegruppe planlægges ifm styregruppemødet d. 23. maj 2018.
Udkast til temaer for mødet er vedlagt som bilag.
Punktet indstilles til kort og umiddelbar kommentering
12.Dagsordens punkter for kommende møde
13.Evt
14.Dato for næste styregruppemøde: Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 12.30 – 14.30
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