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Udviklingscenter for 
Demensområdet

181011 Politisk følgegruppe

Kommissorium for politisk følgegruppe

Følgegruppens 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.

Følgegruppens 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. 
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Følgegruppens mødevirksomhed:

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.

Aktiviteter

• Kompetenceløft i forhold til ”Lov om anvendelse af tvang ved 
somatisk behandling af varigt inhabile”

• Diplommodul som kompetenceløft af erfarne sygeplejersker, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger.

• Embracing DEmeNtia - EU projekt med fokus på 
håndbog/læringsmateriale til pårørende til mennesker med 
demens

• Journal club for demenskonsulenter, demenskoordinatorer, 
undervisere og forskere

• Handleplansaktivitet for ”Personrettede indsatser” 

• Handleplansaktivitet for ”Teknologistøtte til mennesker med 
demens” 
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Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker 
med demens: Diplommodul som kompetenceløft
Demenssygdomme og relaterede tab af kognitive og eksekutive 
funktioner, adfærdsændringer og psykologiske symptomer.

Personcentret omsorg og socialpædagogik som tilgange og 
anvendelsesorienteret viden koblende til indsatser, aktiviteter og 
rehabilitering.

VIPS praksis-modellen som metode til personcentreret omsorg i 
borgerkontakt og organisatoriske processer

Handlemuligheder og tilgange til forebyggelse og håndtering af 
adfærdsmæssige og psykologiske symptomer ved demens 
herunder også udadreagerende adfærd 

Metoder og tilgange for inddragelse og meningsfulde aktiviteter 
herunder kommunikation og fysisk aktivitet 

Pårørende og civilsamfundsindsatser og samarbejde

Tværprofessionelle og sammenhængende indsatser for mennesker 
med demens koblende til sundhedsfremme, 
forebyggelse, rehabilitering og relationel koordinering.
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EU-projekt: Embracing DEmeNtia

Hovedelementer:

Behovsanalyse: Hvilke udfordringer og reelle behov er der i 
samarbejdet mellem pårørende, kommune og 
frivillighedsorganisation?

Udvikling af undervisningsmateriale, metoder og IT-baseret 
læringsplatform

Pilotafprøvning af undervisning, metoder og platform

Samling af erfaringer fra pilottests samt udvikling af endeligt 
materiale med cases, platform, vejledninger mv
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Journal Club 

Deltagere er demenskonsulenter/koordinatorer, undervisere og 
forskere indenfor demensområdet.

Der er gennemført 3 journal clubs: 

1. Med fokus på berørtes oplevelser af tabuer og stigmatisering

2. Med fokus på viden om hvilke undervisningsformer der er mest 
virkningsfulde overfor elever, studerende og medarbejdere

3. Med fokus på brug af magt og tvang på demensområdet
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Handleplansaktivitet: Personrettede indsatser
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2018 2019 2020

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

DELPROJEKT I: Udvikling af styrings- og prioriteringsredskab for personcentrerede indsatser ved demens

Litteratursøgning

Arbejdsgangsanalyse

Sammenskrivning

Udvikling af styrings- og 

prioriteringsredskab

DELSPROJEKT II: Koncept for kompetenceudvikling af medarbejdere involveret i personcentererede indsatser ved demens

Litteratursøgning 

Sammenskrivning

Udvikling af koncept

DELPROJEKT III: Pilottest af styrings- og prioriteringsredskab for styrings- og prioriteringsredskab ved demens

Forberedelse af pilottest, ex. 

præsentation af styrings- og 

prioriteringsredskabet 

Pilottest af styrings- og 

prioriteringsredskabet

Evaluering og afrapportering
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Handleplansaktivitet Teknologistøtte

2018 2019 2020

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

DELPROJEKT I: Udvikling af værktøjer til teknologistøtte

Litteratursøgning

Sammenskrivning

Udvikling af værktøj til tidlig opsporing i 

praksis

Udvikling af værktøj til screening af behov i 

praksis

Udvikling af værktøj til bevilling

DELSPROJEKT II: Koncept for udvikling af medarbejdernes teknologikompetencer

Litteratursøgning 

Sammenskrivning

Udvikling af koncept for teknologi 

kompetenceudvikling

DELPROJEKT III: Pilottest af teknologiværktøjer

Forberedelse af pilottest, ex. præsentation af 

værktøjer til medarbejdere 

Pilottest af værktøj for tidlig opsporing i 

praksis

Pilottest af værktøj til screening af 

teknologibehov i praksis

Pilottest af værktøj til teknologibevilling 

Evaluering og afrapportering

DELPROJEKT IIII: Udarbejdelse af skabelon for katalog over teknologiske hjælpemidler til personer med demens

Litteratursøgning

Sammenskrivning

Udvikling af katalog

Test af katalog

Evaluering og afrapportering16. august 20199

Demensvenlige lokalsamfund
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Demensvenlige lokalsamfund er ikke hvad vi gør for 
mennesker med demens, men med mennesker med 
demens!

Demensvenlige lokalsamfund forudsætter lokalt ejerskab, 
lokal organisering og lokalt forankret beredskab 

(Eks. som ved hjerte-starter beredskab)

Hvem vil skal vi have fat i, når vi vil understøtte udvikling 
af demensvenlige lokalsamfund?

”It takes a village to raise a child”
(fortolket i demenskontekst)

Samarbejdspartnere i demensvenlige 
lokalsamfund

Der er flere perspektiver i spil: Foreninger, frivillige og aktivt 
medborgerskab

Hvad er forskellen på frivillighed og aktivt 
medborgerskab? 

Hvordan adresserer vi de organiserede frivillige og de 
”løse” frivillige?

Hvordan sikre den lokale forankring og ejerskab?
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Styrket viden om demens i lokalsamfundet

Styrkelse af det almene vidensgrundlag om demens: 

• Basisviden om hvad demens er, udvikling af demens, omfang mv

• Forståelsesviden om at leve med demens – både mennesket 
med demens og pårørende

• Handleviden i forhold til kommunikation med mennesker med 
demens, relationer og samvær

Hvem har brug for hvilket vidensniveau og hvordan får vi 
dem bedst i tale?
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Tilgange til at påvirke lokalsamfundsindsatser

3 tilgange kan være i spil ift at påvirke  lokalsamfundsindsatser:

• Forståelse for medmenneskets situation og behov

• Nytteværdi – for lokalsamfundet

• Forpligtigelse – vi har en pligt til at sikre at også mennesker med 
funktionsevne-tab kan leve værdigt, trygt og meningsfuldt i deres 
lokalområde – bl.a. jf Handicapkonventionen

Hvilke tilgange finder vi mest anvendelige til at fremme 
lokalsamfundsindsatser?
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Typer af lokalsamfund

• Landsby

• Villavej/villa-område

• Boligblokke evt. boligforeninger

• Senior-bofællesskaber 

• Olde-kolle

• Enheder som ikke er bundet af geografi som f.eks. foreninger

Er der andre typer af lokalsamfund? 

Hvilke typer af lokalsamfund er bedst egnede?
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Kommentarer til forslag på videre proces 
med ”Demensvenlige lokalsamfund”

Udvikling af en konceptuel ramme med beskrivelser af formål, 
bærende værdier, værktøjskasse med redskaber til facilitering af 
lokal forankring, understøttelse af lokal organisering, 
undervisningsprogram samt metoder og modeller til udvikling af lokalt 
beredskab, indsatser, netværksmapping mv. 

Identificering af en række lokalområder hos parterne i 
Udviklingscenter for Demensområdet. 

Pilotprojekter – Facilitering og aktionslæring er omdrejningspunkter.

Erfaringsopsamling på projekter – løbende med udviklingen i de 
enkelte lokalsamfund samt tværgående for alle lokalsamfund. 

Afslutningsvis vidensopsamling, bearbejdning, metodebeskrivelse, 
model- og værktøjskasseudvikling samt afrapportering i form af en 
hvidbog for ”Demensvenlige lokalsamfund”.
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