
Udviklingscenter for Demensområdet 

Møde med følgegruppe for borgere og pårørende: 

 

Mandag d. 29. april kl. 13.00 – 16.00  

på Rådgivnings- og kontaktcentret for mennesker med demens og pårørende, 

Kallerupvej 58, 5230 Odense M 

 

Deltagere: Se bilag med inviterede deltagere.   

Der er smørrebrød og vand ved mødets start. Efterfølgende kaffe og the. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved Michael Bjørn, Styregruppeformand, Udviklingscenter for Demensområdet 

 

2. Præsentation af deltagere i følgegruppen. 

 

3. Kort orientering om kommissorium for ”Følgegruppen for borgere og pårørende” med 

fokus på formål og opgaver. 

 

4. Korte præsentationer af udviklingscentrets iværksatte aktiviteter med fokus på 

aktivitetens indhold, målgrupper og nuværende status med henblik på kommentering 

og kvalificering fra følgegruppen.  

A. Diplommodul som kompetenceløft af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter og pædagoger. 

B. Journal club for demenskonsulenter, demenskoordinatorer, undervisere og 

forskere 

C. Handleplansaktivitet for ”Personrettede indsatser”  

D. Handleplansaktivitet for ”Teknologistøtte til mennesker med demens”  

E. Demensvenlige lokalsamfund: Præsentation og drøftelse af idéoplæg baseret på 

bl.a. anbefalinger fra denne gruppe.  

 

5. Oplæg om Embracing DEmeNtia - EU projekt som skal udvikle en samarbejdsmodel og 

informationsmateriale som styrker samarbejdet mellem pårørende, kommune/ 

velfærdsudbyder og frivillige. 

Projektets baggrund: Bl.a. Alzheimerforeningens pårørendeundersøgelse fra 2018 viser 

at pårørende til mennesker med demens er under betydeligt følelsesmæssigt og 

arbejdsmæssigt pres. Blandt andet oplever pårørende sig ofte som koordinatorer 

mellem en række aktiviteter som lægebesøg, træning, dagcenter, besøgsvenner, 

hjemmeplejen m.m.  

 

Efter oplæg tilrettelægges proces med fælles drøftelse om pårørendes og frivilliges 

udfordringer og behov i samarbejdet om at støtte mennesker med demens i at 

opretholde et værdigt og trygt liv: 

 Hvilke udfordringer oplever følgegruppen ift at støtte mennesker med demens? 

 Hvilke muligheder og udfordringer ser følgegruppen i forhold til samarbejdet med 

øvrige parter om mennesker med demens? 

 Hvilke forslag har følgegruppen til løsninger (modeller, informationsmaterialer, 

organiseringer mv) som kan støtte samarbejdet omkring mennesker med demens? 

6. Evt. 

 

7. Kommende møde: Oktober 2019 


