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Udviklingscenter for 
Demensområdet

190429 Møde med følgegruppen for borgere og pårørende

Dagsorden
• Velkomst og præsentationsrunde

• Kort om kommissorium for følgegruppen

• Status på aktiviteter:

• Diplommodul: Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens

• Journal club

• Personrettede indsatser for mennesker med demens

• Teknologistøtte til mennesker med demens

• InnoRun

• Demensvenlige lokalsamfund

• Fælles drøftelse om Embracing Dementia

• Eventuelt 

• Næste møde
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Kommissorium for følgegruppe for borgere og pårørende

Følgegruppens sammensætning

Følgegruppen sammensættes af parter der repræsenterer person- pårørende 
perspektiver på demens. Det kan være ved foreninger, netværk, borgere mv. 

Følgegruppen kan supplere sig selv ligesom sammensætning kan justeres svarende til 
temaer for drøftelser mv. 

Følgegruppens opgaver 

Udviklingscentrets aktiviteter udstikkes af handleplanen som besluttes ved styregruppen. 
Følgegruppens opgave er generelt at drøfte og medvirke til at kvalificere oplæg til 
handleplan

Følgegruppen kan endvidere bistå med rådgivning om behov for indsatser, potentiale for 
videreudvikling og konsolidering samt om udviklingen på området generelt. 

Følgegruppens mødevirksomhed:

Følgegruppens møder forestås ved styregruppens formand og sekretariat. Styregruppens 
formand fungerer som mødeleder. 

Følgegruppens møder afholdes som udgangspunkt på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1 
ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk efter nærmere aftale. 

Der forventes afholdt et møde i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen og herefter to 
møder årligt. Derudover kan afholdes møder ad hoc, hvis parterne finder behov. 

Følgegruppens opgaver og bindinger:

Deltagerne i følgegruppen forventes at deltage på møder og medvirke i kvalificering af 
handleplan samt rådgivning og sparring ift. igangværende aktiviteter.

Deltagerne i følgegruppen forventes at repræsentere Udviklingscentret loyalt overfor tredje part 
og ikke informere gennem dagspressen uden forudgående aftale med Udviklingscentret. 
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Diplommodul ”Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker 
med demens. 

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 og rehabilitering
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Evaluering af
diplommodul
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Journal Club 

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

Der er gennemført 2 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. Hvordan undgå brug af magt og tvang ved pleje af mennesker med demens på plejecentre

4. Forebyggelse af fald ved demens

Der er i gennemsnit ca. 14 deltagere: 5-6 kommunale og OK-Fond, 1-2 fra SOSU-Fyn, 1- 2 forskere 
og 4-6 fra UCL
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InnoRun
Deltagere

31 studerende fra Digital Konceptudvikling

Ca. 30 studerende fra Pædagoguddannelsen

18 elever fra SOSU-Fyn

Ca. 10 ressourcepersoner/praktikere fra UfD parterne

Undervisere fra respektive uddannelser

Dommere: 

• Charlotte Kjær, Social- og Sundhedsudvalget Assens Kommune

• Aster Schepel, Marguerittens Venner

• Jørgen Løkkegaard, Teknologisk Institut
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Eksempel på 

poster
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Demensvenlige lokalsamfund

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?

Demensvenlighed?

”Der er brug for et lokalsamfund med aktivt medborgerskab”

Embracing Dementia

14

Udviklingscenter for Demens, starter et nyt europæisk samarbejdsprojekt. 

Grundideen er at afhjælpe den belastning, som pårørende til personer med demens oplever. 

Projektideen er udviklet sammen med Alzheimerforeningen for at sikre vi rammer et reelt 

problem. Alzheimerforeningen og Alzheimer Europe peger på, at pårørende ofte 'får' rollen 

som koordinator og tovholder i deres kæres liv. 

  
 

Embracing 
Dementia 
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Belastningen ved den rolle tager til i takt med sygdommen udvikler sig og 
flere aktører kommer i deres liv, og hvor de pårørende skal koordinere 
mellem parter, som hver især har fokus på deres opgaver: Egen læge, 
kommunale tilbud (bl.a dagcenter, fysisk træning), tilbud fra frivillige 
organisationer (besøgsven, aflastning af pårørende mm). 

Opgaven med at koordinere er belastende, og flytter opmærksomhed fra 
relationen til deres mand, mor eller ven med demens. 
Koordineringsopgaverne handler både om tid- og kalenderplanlægning 
mellem forskellige tilbud og organisationer, men også mellem forskellige 
faglige forståelser, tilgange mv. 

15

  
 

Embracing 
Dementia 

Sammen med parter i Italien, Spanien, Holland, Belgien og Storbritannien skal der udvikles en model, 
som styrker samarbejdet mellem forskellige parter og personer med demens. 

Modellen skal sikre at et godt liv for mennesket med demens er i fokus. Desuden skal den forebygge 
nedslidning og stress for pårørende og understøtte et godt samarbejde mellem de tre hovedaktører: 
Pårørende/familie, kommune/velfærdsudbyder og civilsamfundsaktør. 

Projektets mål er ikke en 'universel revolutionerende samarbejdsmodel', men mere ydmygt at sikre 
grundelementer i koordination: Formulering af fælles mål, formulering af de involverede parters roller i 
understøttelse af dette mål, grundlag for fælles viden mv.

Modellen skal være tilgængelig både virtuelt og fysisk. Dvs. på IT- platforme også smartphone. 
Modellen skal understøttes af mindre informationskatalog om demens, pårørendes roller og især 
koordinering af samarbejde omkring mennesker med demens. 
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Elementer i projektet

• Behovsanalyse blandt pårørende, civilsamfundsaktører og kommunale medarbejdere via 
spørgeskema og fokus-gruppeinterview som gennemføres i foråret '19.

• Udvikling og test af informations-/undervisningsmateriale, der adresserer de behov som 
analysen viser

• Udvikling og test af samarbejdsmodel som understøtter koordinerede og fokuserede 
indsatser fra de 3 hovedaktører

• Udvikling og test af materiale og platform 

• Udarbejdelse af policy og implementeringsanbefalinger

Projektet afsluttes primo 2021. 
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Embracing 
Dementia 

Behovsanalyse

• Hvilke 3 udfordringer vurderer du er størst ifm at yde omsorg for mennesker 
med demens?

• Hvordan samarbejder du med det offentlige system?

• Hvordan samarbejder du med de pårørende?

• Hvilke udfordringer oplever du i samarbejdet med de pårørende?

• Hvilke udfordringer oplever du i samarbejdet med det offentlige system?

• Hvilke forudsætninger har du for at støtte mennesker med demens?

• Benytter du dokumentations- eller kommunikationssystemer eller redskaber i 
samarbejdet med frivillige, det offentlige og de pårørende?

• Modtager du som frivillig støtte fra det offentlige eller private parter i form af 
teknisk support, informationer, ressourcer, økonomi mv?
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