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Udviklingscenter for Demensområdet 
Referat fra møde i følgegruppen for borgere og pårørende 4. maj 2018 
 
Deltagere: Peter Kühnel, formand Alzheimerforeningen Fyn; Kirsten Wolff, Ældrerådet Langeland 
Kommune; Anja Kajberg, centerleder Kallerupvej, Odense; Lena Jørgensen, frivillig ved 
Bryghuset Svendborg; Aster Schepel, formand for Marguerittens venner; Jeanette Lykke 
Havholme, pårørende; Katrine Dreier Jacobsen, pårørende; Jack Schou Marguerittens Venner og 
Tomas Engelbrechtsen Marguerittens Venner. 
Styregruppen for UfD Judith Poulsen Nordfyns Kommune.  
 
Afbud: Birthe Steensen, lokalt medlem af Alzheimerforeningen og demenskoordinator Middelfart 
Kommune; Jette og Peter Mose Sørensen, Ærø Kommune, Bodil Jensen, Ældresagen Faaborg-
Midtfyn Kommune samt Michael Bjørn, formand for styregruppen Udviklingscenter for 
Demensområdet. 
Referent: Kim Koldby 
 
Ad 1: Velkomst ved Judith Poulsen, Styregruppen, Udviklingscenter for Demensområdet 
På styregruppens vegne bød Judith Poulsen velkommen til deltagerne. Styregruppen prioriterer 
inddragelse af mennesker berørt af demens højt og takker deltagerne for fremmødet. 
 
Ad 2: Præsentation af Udviklingscenter for Demensområdet med fokus på 
samarbejdsaftalen, partnere, visioner og opgaver.  
Præsentation er vedlagt som bilag. 
Følgegruppen havde uddybende spørgsmål til udviklingscentrets partnerkreds. Dog enighed om 
der er hensigtsmæssigheder ved lokal og geografisk afgrænset deltagerkreds. 
 
Ad 3: Præsentation af deltagere i følgegruppen. 
Deltagerne præsenterede sig med bl.a. beskrivelse af egen tilknytning til mennesker med 
demens.  
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 4: Præsentation af kommissorium for ”Følgegruppen for borgere og pårørende” med 
fokus på formål og opgaver. 
Kommissoriet er vedlagt som bilag.  
Der var drøftelse om følgegruppens indflydelse. Det understreges at udviklingscentrets 
beslutningskompetence er ved styregruppen. Følgegruppens vurderinger og anbefalinger tjener til 
at kvalificere styregruppens beslutninger, hvorved der opnås med-indflydelse.  
 
Ad 5: Præsentation af udviklingscentrets handleplan med fokus på aktivitetens indhold, 
målgrupper og forventede resultater.  
Præsentationen er vedlagt som bilag: ”180540 Præsentation af UfD for følgegruppe” 
A. Handleplansaktivitet for ”Personrettede indsatser”  

Følgegruppen bekræfter aktivitetens relevans. Peger dog på det er vigtigt at evaluering også 
skal dække kvalitet i indsatser for mennesker med demens. Aktivitetens overskrift 
”Organisering af indsatser …” kan tolkes som lukkede organisatoriske kasser. Det foreslås at 
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overskrift orienteres mod værktøj eller redskab. Endvidere gøres opmærksom på at 
dokumentationskrav kan medføre øget dokumentationspres. 
 

B. Handleplansaktivitet for ”Teknologistøtte til mennesker med demens”  
Følgegruppen bakker op om relevansen af denne aktivitet. Det påpeges at teknologistøtte til 
mennesker med demens kan udløse forvirring og frustration hvorfor der anbefales stærkt 
fokus på målgruppens præferencer på lige fod med målgruppens behov.  
 

Ad 6: Orientering om iværksatte aktiviteter: 
Orienteringen er i vedlagte bilag med ”180540 Præsentation af UfD for følgegruppe” 
A. EU projekt med fokus på håndbog/læringsmateriale til pårørende til mennesker med demens 

Følgegruppen fandt det interessant og perspektivrigt at søge samarbejde med andre lande og 
kulturer. Enighed om at det kan styrke proces og udbytte. 

B. Initiativ ift fortolkning og formidling af ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling 
af varigt inhabile”  
Følgegruppen udtrykte forståelse for denne lovgivning og støttede meget indsatser for at 
undgå brug af tvang.  

C. Udvikling af koncept for kompetenceløft af færdiguddannede sygeplejersker, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter og pædagoger. 
Generelt fuld støtte til indsatser for kompetenceløft blandt medarbejdere på demensområdet. 
Følgegruppen vurderer at social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere har 
behov på lige fod med ovenstående gruppe.  
Endvidere peges på behov for kompetenceudvikling for pårørende udover de eksisterende 
tilbud i kommunerne. Følgegruppen vurderer der er behov for dels mere differentieret og 
mere omfattende tilbud til de pårørende samt behov for stående tilbud om ad-hoc vejledning 
og undervisning.  

 
Ad 7: Visioner for fremtidens demensvenlige samfund: 
Visionsproces med følgegruppen om ”Det demensvenlige samfund som rammesættende for rette 
tilbud til det individuelle menneske i rette tid”  
Der blev gennemført proces hvor deltagerne i grupper beskrev forventninger og ønsker til det 
demensvenlige samfund. Efterfølgende samledes gruppernes oplæg til fælles proces med 
præcisering af hvilke perspektiver der har særlig relevans for udviklingscentret.  
 
Grundelementer i følgegruppens fælles proces om fremtidens demensvenlige samfund: 
• Det anbefales at forebyggende indsatser og tidlig opsporing styrkes.  
• Endvidere er der behov for opsporing af og tilbud til mennesker med mindre tab af kognitive 

evner (MCI). Mindre tab af kognitive evner kan være forløber for udvikling af demens ligesom 
det kan være en mere permanent tilstand. Ved passende støtte og stimulering kan udvikling 
af demens forebygges eller udsættes. 

• Adgangen til dagcenter ønskes styrket. Flere steder er praksis at borgere visiteres til 2-3 
ugentlige besøg. Der ønskes mulighed for dagligt besøg. 

• Det foreslås at der som forsøgsprojekter etableres overskuelige demensvenlige lokalsamfund i 
samfundet. Dette bl.a. også indbefattende information og oplæring af faggrupper i samfundet 
(buschauffører, præst, købmand osv). Skoleundervisning og etablering af lokal-forankrede 
demensven-ordning kan indgå i disse demensvenlige lokalsamfund. 

• Et generelt ønske om mere støtte og information til pårørende ved ny-diagnosticering af 
demens. Der er oplevelse af at dette ikke fungerer tilstrækkeligt godt i dag. 



Referat fra møde i følgegruppen for borgere og pårørende 4. maj 2018.docx 3/3 

• Der er ønske om styrket pårørende indsats henover hele forløbet af demenslivet. 
• Der gøres opmærksom på behov for styrkede indsatser for auditive hjælpemidler til 

mennesker med demens. 
• Endelig foreslås at udviklingscentret medvirker til etablering af vidensgrundlag om 

betydningen af transport til mennesker med demens samt bedrede dagtilbud til mennesker 
med demens og pårørende. 

 
Ad 8: Eventuelt 
Problematikken med forskellig og ofte mangelfuld støtte til kørsel betones af følgegruppen. 
Udviklingscentret opfordres til at øve indflydelse på ændring af regelgrundlaget. 
Udviklingscentret opfordres til at søge information og inspiration fra Lillehammer. De er langt 
med udvikling af demensvenlighed og tilbud til mennesker med demens og pårørende. 
 
Kommende møde: Der planlægges 2 møder årligt. 
Deltagerne i følgegruppen udtrykker interesse i deltage videre frem. Der er ønske om invitation i 
god tid. Gerne før sommerferien. 
Tidspunkt er generelt passende. 
 
 Bedste hilsner Kim Koldby 
 
  


