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Styregruppemøde Udviklingscenter for Demensområdet.  
Onsdag d. 23. maj kl. 13.00 – 14.45  
UCL Campus Odense Niels Bohrs Allé 1, lokale H 118 B (samme lokale som sidst) 
  
Deltagere: Michael Bjørn, Dorthe Lykke Jensen, Inger Stenstrøm Rasmussen, Judith Poulsen, 
René Lorenz, Kirsten Vie Madsen, Kitt Lysén Pedersen, 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 igangværende aktiviteter 

Udviklingscenterets hjemmeside er nu fungerende: www.udviklingscenterfordemens.dk 
Præsenteres ved Jerry Vinther 
Der indstilles til drøftelse mhp færdiggørelse.  
Vurder gerne hjemmesidens lay-out/design og struktur forud for drøftelsen.  
 

5. Koncept og model for fælles kompetenceløft til professionsbachelorer  
Præsenteres ved Kim Koldby 
Som besluttet på seneste møde er udarbejdet forslag til koncept og organisering af fælles 
kompetenceløft for professionsbachelorer. Vedlagt som bilag. 
Der indstilles til UfD parterne aktivt støtter op om kompetenceløftet ved at sende 
medarbejdere til forløbet samt understøtte udbredelse til 3. part.  
 

6. ”Brug af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” 
Præsenteres ved Kim Koldby 
Der er udarbejdet koncept til formidling af lovgrundlaget samt opkvalificering i forhold til at 
undgå brug af tvang samt skånsom brug af tvang. 
Oplæg vedlagt som bilag. 
Der indstilles til UfD parterne aktivt støtter op om kompetenceløftet ved at sende 
medarbejdere til forløbet samt understøtte udbredelse til 3. part.  
 

7. Orientering om tværfaglig journal club målrettet demenskonsulenter/ 
demenskoordinatorer 
Sagsfremstilling ved Kim Koldby 
Jf Samarbejdsaftalen er UfD forpligtet på at facilitere netværk og aktiviteter for 
demenskonsulenter og – koordinatorer. Som led i dette udbyder Center for Anvendt 
Sundhedsforskning UCL Journal Club fra efteråret 2018. 
Oplæg vedlagt som bilag. 
Der indstilles opbakning til initiativet og støtte med formidling til relevante medarbejdere. 
 
 

http://www.udviklingscenterfordemens.dk/
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8. Forslag til projektbeskrivelse for handleplansaktivitet indenfor personrettede 
indsatser 
Projektbeskrivelse er udarbejdet af forsker Hanne Peoples i samarbejde med 
arbejdsgruppen bestående af Michelle Warren Assens Kommune, Karoline Raundahl 
Svendborg Kommune og Knud Damgaard Odense Kommune. 
Projektbeskrivelse, tidsplan og budget samt ”one-pager” er vedlagt som bilag. 
Der indstilles til diskussion på baggrund af ”one-pager” samt beslutning om iværksættelse 
og bemanding. Projektet kan bemandes fra såvel arbejdsgruppeparter som øvrige parter.  
 

9. Forslag til handleplansaktivitet indenfor teknologistøtte til mennesker med 
demens  
Projektbeskrivelse er udarbejdet af forsker Hanne Peoples i samarbejde med 
arbejdsgruppen bestående af Mette Kjeldsen Svendborg Kommune, Kathrine Skov Kastrup 
Faaborg-Midtfyn Kommune og Martin Nitze Odense Kommune. 
Projektbeskrivelse, tidsplan og budget samt ”one-pager” er vedlagt som bilag. 
Der indstilles til diskussion på baggrund af ”one-pager” samt beslutning om iværksættelse 
og bemanding. Projektet kan bemandes fra såvel arbejdsgruppeparter som øvrige parter.  
 

10. Aktivitet indenfor ”Det demensvenlige samfund som rammesættende for rette 
tilbud til det individuelle menneske i rette tid”  
Præsenteres ved Michael Bjørn 
På seneste styregruppemøde besluttedes at løfte ambitionsniveau for denne indsats 
betydeligt, styrke aktørinddragelse samt søge ekstern finansiering.  
Med følgegruppen for borgere og pårørende er gennemført proces med visioner for 
fremtidens demensvenlige samfund. Der gennemføres tilsvarende d.d. med den politiske 
følgegruppe. Endvidere er der gennemført sonderinger overfor Alzheimerforeningen og 
relevant fond.  
Der indstilles til drøftelse med henblik på udvikling af indsats som fastholder 
ambitionsniveauet.  
Der indstilles endvidere til drøftelse af bemanding af arbejdsgruppe i lyset af ovenstående. 
 

11. Datadrevet udvikling på demensområdet 
På styregruppemødet 23. februar 2018 besluttedes at iværksætte samarbejde med 
teknologioperatør med henblik på arbejde med big data.  
Sagsfremstilling:  
Drøftelser med Welfare Tech og Teknologisk Institut indikerer store perspektiver i forhold til 
big data på demensområdet. Men også at det er et relativt uprøvet område. 
Arbejdsgruppen bestående af Paul Erik og Michael vurderer at det på nuværende tidspunkt 
er for tidligt at indgå i samarbejde med specifikke virksomheder om data. Der forslås en 
proces hvor arbejdsgruppen evt. med ekstern bistand udfolder potentialer og formulerer 
visioner og strategier for indsats på området. Mulige visioner kan være: 
• Forholdet mellem forebyggelse og behandling – kan der med big data udvikles business 

case? 
• Kan vi udsige noget om borgernes livsstil, interesser, aktiviteter og vaner som kan 

lægges til grund for beslutninger og prioriteringer af ressourcer? 
Der indstilles til drøftelse og beslutning om Michael Bjørn og Poul Erik Weidemann får 
mandat til at gå videre med denne proces. 
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12. Følgegruppe for borgere og pårørende 
Der er gennemført møde med følgegruppen d. 4. maj 2018. Referat vedlagt som bilag. 
Der indstilles til referat drøftes og tages til efterretning. 
 

13. Politisk følgegruppe 
Der er møde med politisk følgegruppe umiddelbart efter styregruppemødet. 
Deltagerliste og dagsorden er vedlagt.  
 

14. Evt 
 

15. Dagsordens punkter for kommende møde 
 

16. Dato for næste styregruppemøde: Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 14.00 – 16.00 


