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Udviklingscenter for Demensområdet 
Referat fra møde i følgegruppen for borgere og pårørende 20. sept. 2018 
 
Deltagere: Birthe Steensen Alzheimerforeningen Fyn; Kirsten Wolff, Ældrerådet Langeland 
Kommune; Mogens Rasmussen Bestyrelsen Kallerupvej, Odense; Aster Schepel, formand for 
Marguerittens venner; Jeanette Lykke Havholme, pårørende; Jack Schou Marguerittens Venner og 
Tomas Engelbrechtsen Marguerittens Venner. 
Styregruppen for Udviklingscenter for Demens ved formand Michael Bjørn Assens Kommune.  
 
Afbud: Peter Kühnell, formand Alzheimerforeningen Fyn; Jette og Peter Mose Sørensen, Ærø 
Kommune, Bodil Jensen, Ældresagen Faaborg-Midtfyn Kommune, Anja Kajberg Kallerupvej samt 
Lena Jørgensen Svendborg Kommune.   
Referent: Kim Koldby 
 
Ad 1: Velkomst ved Michael Bjørn, Styregruppen, Udviklingscenter for Demensområdet 
På styregruppens vegne bød Michael velkommen til deltagerne. Styregruppen prioriterer 
inddragelse af mennesker berørt af demens højt og takker deltagerne for fremmødet. 
Følgegruppens bidrag på sidste møde har været med til at forme udviklingscentrets indsats for 
udvikling af demensvenlige lokalsamfund. 
 
Ad 2: Præsentation af deltagere i følgegruppen. 
Deltagerne præsenterede sig med bl.a. beskrivelse af egen tilknytning til mennesker med demens 
og demensområdet generelt.  
Samlet set repræsenterer Følgegruppen meget omfattende erfaringer og kompetencer indenfor 
demens spredt på mange forskellige områder og perspektiver. Dette vurderes som en stor styrke 
i drøftelser mv.  
 
Ad 3: Kort orientering om kommissorium for følgegruppen for borgere og pårørende.  
Orienteringen indgik i præsentation som er vedlagt som bilag. 
Følgegruppen havde kort drøftelse om deltagerkreds og omfang. Styregruppen opfordres til at 
udvide følgegruppen gerne med dækning ift unge med demens og pårørende generelt. 
 
Ad 4: Præsentation af udviklingscentrets iværksatte aktiviteter 
Præsentationen havde fokus på aktivitetens indhold, målgrupper og forventede resultater med 
henblik på kommentering og kvalificering fra følgegruppen.  

A. Kompetenceløft i forhold til ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af 
varigt inhabile”. Generelt støtte til udviklingscentrets ambition om at udbrede kendskab til 
denne lov. 

B. Diplommodul som kompetenceløft af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter og pædagoger. Generelt støtte dog med opfordring til fortsat 
opmærksomhed på øvrige plejepersonale. 

C. Embraching DEmeNtia - EU projekt med fokus på håndbog/læringsmateriale til pårørende 
til mennesker med demens. Deltagerne finder projektet relevant. 

D. Journal club for demenskonsulenter, demenskoordinatorer, undervisere og forskere. 
Generelt støtte til denne aktivitet med opfordring til stærkt fokus på omsætning til praksis. 

E. Handleplansaktivitet for ”Personrettede indsatser”. Følgegruppen støtter indsatsen.  
F. Handleplansaktivitet for ”Teknologistøtte til mennesker med demens”. Følgegruppen 

opfordrer til stor forsigtighed ved brug af teknologi til mennesker med demens.  
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Ad 5: Visioner for fremtidens demensvenlige lokalsamfund.  
Arbejdsgruppernes oplæg præsenteres for følgegruppen (se bilag med præsentation). 
Efterfølgende blev der gennemført proces hvor deltagerne i grupper diskuterede, kommenterede 
og rådgav i forhold til præsentationen og formulerede spørgsmål. 
 
Følgegruppens råd og anbefalinger: 
• Medtænk demensvenner i konkrete aktiviteter samt som ressourcer og evt. ophæng i 

etablering af demensvenlige lokalsamfund 
• Demensven-begrebet kan med fordel kobles til ambassadørbegrebet 
• Etabler lokale netværk der favner og organiserer ambassadører 
• Ambassadører kan udnævnes i åben proces med lokalsamfundet  
• Inddrag og byg på erfaringer fra FABEL-gruppen (lokal gruppe i Fangel-Bellinge-området) 
• Brug lokale ildsjæle –og vær påpasselig med for mange eller for styrende regler. Aktivt 

medborgerskab forudsætter indflydelse. 
• Demensvenlighed handler også om at bruge menneskets ressourcer og støtte op hvor der 

behov (finde vej, log-in, betale mv). Gælder både arbejdsliv, fritidsliv og hverdagslivets 
aktiviteter. 

• Skrive klummer/dagbøger eller lignende i lokalaviser/ugeaviser mv. Jf. Lars Hagensens 
demensklumme i Dalum Ugeavis 

• Demensvenlige lokalsamfund handler også om arkitektoniske forbedringer der bl.a. kan 
understøtte overskuelighed og nudge ønskede ændringer. 

• Lillehammer Kommune har rigtig gode erfaringer med udvikling af demensvenlighed ved brug 
af bl.a. ambassadører og udbredelsesmodel. Opfordring til at invitere Mejerigårdens 
miljøbehandlingsteam Ruth Elisabeth Engøy og Harald Sveum til samarbejde. 

• Skab små enheder jf. Dunbars tal. Anbefalet størrelse på ca. 100 personer i lokalsamfund. 
Større samfund kan organiseres i mindre enheder. 

• Anbefales pilotprojekter hvor en koordinator understøtter at borgerne i lokalsamfundet lærer 
hinanden at kende og hjælper hinanden.  

• Understøt eller identificer fælles mødesteder i lokalsamfundsindsatserne 

 
Ad 6: Eventuelt 
Følgegruppen oplever disse møder værdifulde men presset på tid. Det aftales at kommende 
møder udvides til 3 timer: kl. 12.00 – 15.00 
 
Ad 7: Kommende møde:  
Planlægges til februar/marts 2019. Deltagerne i følgegruppen udtrykker interesse i at deltage 
videre frem. Tidspunkt er generelt passende. 
 
 Bedste hilsner Kim Koldby 
 
  
 


