Udviklingscenter for
Demensområdet
190520 Midtvejsevaluering med opgørelse af leverancer og aktiviteter m.m.

Midtvejsevaluering med drøftelse om
udviklingscentrets leverancer
Udviklingscenter for Demensområdet blev etableret 1. september 2017 og er baseret på 3
årig samarbejdsaftale. Udviklingscentret er således ca. midtvejs. Dette oplæg tjener til
uformel midtvejsevaluering og oplæg til drøftelse om hvordan udviklingscentrets fremtid
besluttes.
Oplægget indledes med kort oprids af forventninger til udviklingscentrets leverancer baseret
på samarbejdsaftalen.
Herefter følger oplistning af aktiviteter og resultater.
Afslutningsvis drøftelse af proces for beslutning om udviklingscentrets fortsættelse efter
samarbejdsaftalens udløb ultimo august 2020
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Udviklingscentrets leverancer
•

Identificere, prioritere og afprøve ny viden, som efterfølgende omsættes som f.eks. modeller i
kompetenceudviklingsforløb, uddannelser, målrettede indsatser og arbejdsgange inden for
demensområdet generelt og på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

•

Medudvikler på efter- og videreuddannelse i forhold til relevante faggrupper.

•

Sparringspartner og/eller tovholder på evaluering af faglige indsatser.

•

Tovholder på vidensopsamling og erfaringsudveksling i forhold til velfærdsteknologiske løsninger.

•

Facilitering af ledelsesnetværk på demensområdet, herunder arrangør og tovholder på temadage
blandt kommunerne.

•

Medudvikler på, hvordan man understøtter lokalmiljøer i forhold til borgere med demens.

•

Sparringspartner/videnskoordinerende i forbindelse med ny lovgivning (f.eks. magtanvendelse).

•

Facilitering af demenskonsulent-netværk.

•

Tovholder på fondsansøgninger og tilbudsgivning.
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Udviklingscentrets aktiviteter og leverancer:
Den væsentligste aktivitet og leverance er at fungere som organisatorisk ramme for
samarbejde på tværs af deltagende kommuner, OK-Fond og uddannelsesinstitutioner.

I styregruppen drøftes og besluttes indsatser af fælles interesse og værdiskabelse på tværs
af parterne.
Samarbejdet sikrer alle parter indflydelse, aktiviteter og resultater baseret på fælles
ressourcer og befolkningsgrundlag på samlet mere end 450.000 borgere.

4

18. december 2019

Eksempler på konkrete aktiviteter I
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•

Rammesat og faciliteret dialog med ”Følgegruppe for borgere og pårørende” som
understøtter brugerinddragelse og sekundært ejerskab til udviklingscentret.

•

Rammesat og faciliteret dialog og inddragelse af politikere og politiske perspektiver i
”Politisk følgegruppe”. Deltagerne i denne gruppe understøtter samarbejde på tværs af
parterne, ejerskab til udviklingscentrets aktiviteter samt direkte deltagelse i indsatsen for
demensvenlige lokalsamfund.

•

Medvirket ved projektidé og ansøgning til ”Det mobile rådgivnings- og aktivitetscenter” i
samspil med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og de deltagende
kommuner.

•

Initieret samarbejds- og videndelingsproces mellem fynske rådgivnings- og
aktivitetscentre for mennesker med demens og pårørende.

18. december 2019

Eksempler på konkrete aktiviteter II
Udviklet og udbudt temadage og kursus i forhold til ”Lov om anvendelse af tvang ved
somatisk behandling af varigt inhabile”. Det første åbne og formaliserede udbud på
landsplan.
Udviklet og udbudt diplommodul ”Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med
demens”. Første formelle kompetenceløft med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.
Modulet gennemført en gang og videreudvikles mhp udbud 2 gange årligt.
Der er gennemført 4 journal clubs som alle er udviklet i samspil med Anvendt
Sundhedsforskning UCL og de deltagende demenskonsulenter/-koordinatorer. Temaer:
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•

Fokus på berørtes oplevelser af tabuer og stigmatisering

•

Fokus på viden om hvilke undervisningsformer der er mest virkningsfulde overfor elever,
studerende og medarbejdere

•

Hvordan undgå brug af magt og tvang ved pleje af mennesker med demens på
plejecentre?

•

Forebyggelse af fald ved demens
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Eksempler på konkrete aktiviteter III
EU projekt under Erasmus+ ”Embracing Dementia” med fokus på udvikling af program og
indsats for styrkelse af samarbejdet mellem pårørende, kommune/velfærdsudbyder og
civilsamfundsorganisationer. Projektet etablerer referencegruppe og kommunikerer proces i
bl.a. ”Demensklumme” for at øge synlighed og udbredelse.
Indledt sonderinger i forhold til big data på demensområdet gennem drøftelser med Welfare
Tech, Teknologisk Institut og SDU. SDU har interesse i at etablere egentlig indsats på
området. Der undersøges muligheder for ekstern finansiering.

InnoRun – en aktivitet hvor i ca. 80 deltagere henover 2 dage gennemførte
innovationsproces ift demensvenlighed og lokalsamfund. Aktiviteten sikrede studerende- og
elevdeltagelse i samspil med repræsentanter fra praksis. Processen gav inspirerende
resultater og stor synlighed.
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Eksempler på konkrete aktiviteter IV
”Personcentrerede indsatser for mennesker med demens”:
Med afsæt i vidensafdækning og arbejdsgangsanalyser på 4 plejecentre udvikles et
styrings- og prioriteringsredskab i forhold til non-farmakologiske indsatser for mennesker
med demens.
Formålet er at understøtte systematik i udredning og vurdering af borgers behov samt i
beslutning, iværksættelse og evaluering af indsatser for borgerne.

Projektet afslutter arbejdsgangsanalyser i maj og indleder udarbejdelse af
indsatsbeskrivelser. Projektet indleder pilotafprøvninger på deltagende plejecentre i
efteråret 2019.
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Eksempler på konkrete aktiviteter V
Handleplansprojekt ”Teknologistøtte til mennesker med demens”
På baggrund af vidensafdækning og praksisundersøgelser udvikles værktøj til tidlig
opsporing af teknologibehov og -potentiale, screening og bevilling.
Værktøjet pilottestes med social- og sundhedsfagligt personale, MVU-er samt visitatorer og
mellemledere i efteråret 2019.
Parallelt med dette udvikles format for teknologikatalog med skabelon for beskrivelse af
teknologier herunder relevans, målgruppe, funktion, særlige forhold vedr. anvendelse mv.
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Eksempler på konkrete aktiviteter VI
Udviklingsprojekt for demensvenlige lokalsamfund
Styregruppen, følgegruppe for borgere og pårørende samt politisk følgegruppe har alle
medvirket til at udvikle og kvalificere oplæg til modelprojekt for udvikling af demensvenlige
lokalsamfund.
Alzheimerforeningen har givet tilsagn om deltagelse og projektet skal efter seneste modning
videreudvikles til fondsansøgninger/ekstern finansiering.

Projektet indbefatter udvikling af demensvenlige lokalsamfund hos hver af de deltagende
parter med både individuel og tværgående vidensgenerering førende til udarbejdelse af
hvidbog om lokalsamfundsindsatser.

10

18. december 2019

Kommende aktivitet
Personcentreret omsorg i praksis.
Baggrund: Sundhedsstyrelsen (2019): ” National klinisk retningslinje for forebyggelse og
behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens”.
Indsatsen initieres ved temadag med norsk demensforsker, Anne Marie Rokstad om
personcentreret omsorg i praksis. Der tilrettelægges 2 spor:

•

Spor 1 målrettet ledere med særligt fokus på ledelse af personcentreret omsorg

•

Spor 2 målrettet medarbejdere og evt. frivillige med fokus på udøvelse af
personcentreret omsorg i praksis

Der tilrettelægges opfølgende aktiviteter i form af netværk og support samt evt.
kompetenceløft for begge disse grupper.
Dagen gennemføres i samspil med Marguerittens Venner og Alzheimerforeningen.

11

18. december 2019

Opsummerende
Udviklingscenter for Demens har medvirket til at understøtte demensfagligt samarbejde og
demensfaglige aktiviteter på tværs af de deltagende parter.
Gennem følgegrupper er sikret brugerinddragelse og den politiske opmærksomhed.

Kompetenceløft og journal clubs understøtter tilegnelse og anvendelse af aktuel
forskningsbaseret viden i indsatser for mennesker med demens og pårørende.
Handleplansprojekterne understøtter praksisindsatser og teknologistøtte til mennesker med
demens og fremmer derved et værdigt og trygt liv for borgerne og samt mere systematiske
og effektive indsatser for personalet.
Aktiviteter som EU-projekt og InnoRun medvirker til udvikling af innovative tænkning og
overskridende forståelser og fremmer begge stor synlighed om indsatser for mennesker
med demens og Udviklingscenter for Demens.
Projektet ”Demensvenlige Lokalsamfund” vil understøtte model- erfaringsudvikling i og på
tværs af UfD deltagere. Samt konkret understøtte trygge og værdige liv med demens.
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Drøftelse
Udviklingscentret har siden september 2017 iværksat en række aktiviteter.

Skaber disse aktiviteter de ønskede resultater?
Er der behov for justeringer mv?
Drøftelse af proces for beslutning om udviklingscentrets fremtid

13

18. december 2019

