Styregruppemøde Udviklingscenter for Demensområdet.
Fredag d. 23. februar 2018 kl. 12.30 – 14.30
Deltagere: Michael Bjørn, Lykke Jensen, Inger Stenstrøm Rasmussen, Judith Poulsen, René
Lorenz, Kirsten Vie Madsen, Paul Erik Weidemann, Jerry Vinther og Mogens Kragh Andersen.
Afbud: Kitt Lysén Pedersen, Marianne Legaard Møller og Erik Knudsen
Referent: Kim Koldby
Dagsorden:
1. Velkomst ved styregruppeformand Michael Bjørn
2. Referat fra sidste møde: Godkendt
3. Meddelelser fra formanden: Taget under evt.
4. Status på igangværende aktiviteter
Orientering om EU projekt om pårørende-håndbog/indsats samt UfD initiativ ift fortolkning
og formidling af ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile”
er i proces.
Orienteringen er taget til efterretning.
5. Udvikling af fælles koncepter og modeller for kompetenceløft til
professionsbachelorer
Kirsten Vie Madsen redegjorde kort for behovet for kompetenceløft til MVU-er med direkte
patientkontakt. Det er primært sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og
pædagoger. Styregruppen bakker op og hver enkelt har oplevet udfordringer med at
frigøre tilstrækkeligt med medarbejdere til at fylde hold.
Kompetenceløftet kan rumme flere dimensioner:
 Demens og demensfaglighed udfoldet i mødet med berørte, kolleger og
samarbejdspartnere
 Fokus på deltagernes anvendelse af styrket demensfaglighed koblet til rehabilitering,
samskabelse, holdninger og tilgange.
 Specifikke indsatser ift f.eks. tidlig opsporing eller den sene fase
 Understøtte kompetenceløftet kan virke i praksis gennem transfer og implementering
I udvikling af koncept for kompetenceløftet kan der hentes inspiration i forløb med
opkvalificering af sygeplejersker i Svendborg Kommune (rundsendt på mødet), Aldring og
Helse, Silvia-hemmet, Karolinska Instituttet, SST rejseholdet mv.
Beslutning: På styregruppemødet 23. maj fremlægges forslag til indhold, metoder og
organisering af kompetenceløft af MVU-er. Forslaget udarbejdes af arbejdsgruppe med
Karoline Raundahl Svendborg Kommune, Knud Damgaard Odense Kommune og Kim
Koldby UfD.
6. Præsentation af forslag til hjemmeside
Forslag til hjemmesidens lay-out, opsætning og funktioner blev præsenteret gennemgået
ved Jerry Vinther. Hjemmesiden etableres som subsite til eal.dk. Det betyder bl.a. at EAL
informationer fremgår, når man scroller ned på siden.
Efterfølgende drøftelse om forslaget samt visioner med hjemmesiden.
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Der er enighed om hjemmesiden primært skal formidle formelle forhold om UfD: Parterne,
organisering, følgegrupper, aktiviteter og resultater for omverdenen. Der er således ikke i
første omgang fokus på interaktivitet på hjemmesiden. Det kan understøttes på sociale
medier og andre platforme af de enkelte parter.
Hjemmesidens adresse bliver: www.udviklingscenterfordemens.dk
Arbejdsversion kan ses på: https://www.eal.dk/forskning-oginnovation/projekter/udviklingscenter-for-demens/
Beslutning: Jerry Vinther og EAL justerer og videreudvikler hjemmesiden i samspil med
formand og sekretariat. Justeringer jf. ovenstående. Endvidere at parterne præsenteres
som sidestillede i cirkulær model uden hierarki med tilfældig rækkefølge som skifter.
Rollen som webmaster er i sekretariatet.
Hjemmesiden forventes klar til præsentation for styregruppen i marts. Herefter on-line
proces med tilbagemeldinger og justeringer inden hjemmesiden går i luften.
7. Forslag til handleplansaktivitet indenfor personrettede indsatser
Oplægget blev fremlagt ved Kim. Punkter i drøftelsen af det fremsendte oplæg:
 Neuropsykologer repræsenterer fagligheder som kan medtænkes.
 Aktiviteten har fokus på ”værktøjskassen”. Mødet med mennesket med demens, det
relationelle og kommunikationsform er af meget stor betydning og må ikke tabes i
fokusering på indsatser.
 Beslutningsstøtte-redskabet skal sikre overblik over ”værktøjskassen”, videns- og
evidensgrundlag og skal kunne justeres i takt med ny viden.
 Indsatser handler også om faggrupper og roller. Også sygeplejerskens rolle skal
betones/løftes frem.
 Med redskabet skal følge oplæg til organisatorisk forankring og implementering som
understøtter redskabet forankres og anvendes til nytte for de berørte.
Beslutning: Handleplansforslaget støttes med ovenstående bemærkninger.
Arbejdsgruppen og sekretariatet udarbejder forslag til projektbeskrivelse med budget til
fremlæggelse på kommende styregruppemøde.

8. Forslag til handleplansaktivitet indenfor teknologistøtte til mennesker med
demens
Oplægget blev fremlagt ved Lykke Jensen. Punkter i drøftelsen:
 Teknologi er et støtte-/hjælpemiddel. Hvorfor er vi generelt ikke gode nok til at
understøtte brug af teknologi?
 Teknologibrug handler meget om medarbejdernes faglighed/teknologiforståelse. Den
skal være i fokus.
 Indsatsen bør understøttes af oplæg til implementering og forankring i praksis herunder
med fokus på arbejdsgange
 Pårørende- og konsumentperspektivet skal styrkes
 Odense Kommune har udviklet tryksårs-app. Der kan hentes metodisk inspiration i
denne.
Der peges endvidere på grundlag med samarbejde med teknologiproducenter om indsatsen
og evt. salg af big data. Parterne i UfD udgør en stor operatørkreds med
befolkningsgrundlag på over 400.000. Det kan åbne for gunstigt samarbejde hvor
producenter evt. har interesse i big data og vil indgå i medinvestering af indsatsen.
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Sekretariat og formand vil forestå en sonderende dialog ved umiddelbar kontakt til Welfare
Tech. Paul-Erik inviteres til deltagelse”.
Beslutning: Handleplansforslaget støttes med ovenstående bemærkninger. Endvidere
sonderes grundlag for samarbejde med Teknologisk Institut om aktiviteten.
Arbejdsgruppen og sekretariatet udarbejder forslag til projektbeskrivelse med budget til
fremlæggelse på kommende styregruppemøde.
9. Forslag til handleplansaktivitet indenfor demensvenlighed
Oplægget blev fremlagt ved Kim. Punkter i drøftelsen:
 Det vurderes at oplægget afspejler et kommuneinitiativ og – tilgang. Ønskes vendt så
aktører kommer ind fra starten.
 Pårørende er en meget sammensat gruppe med flere perspektiver, tilgange og
forventninger:
 Omsorgsgivende pårørende veksler med kritiske forbrugere.
 Pårørende som yder en kæmpeindsats
 Pårørende som ikke ønsker operatørens støtte
 Pårørende som ikke anerkender personalets faglighed
 Pårørendeindsatser er både generations- og kulturarbejde
 Demensvenlighed og demensvenlige samfund som begreb og som praksis: Skal
udlægges, fortolkes og omsættes i strategier og handlinger.
 Forebyggelse og samskabelse er centrale elementer i demensvenlighed.
Styregruppen har store ambitioner på området demensvenlighed hvilket indsatsen må
afspejle. I forlængelse af dette ønskes sondering af muligheder for ekstern støtte, fonde
mv.
Beslutning: På baggrund af ovenstående bemærkninger udarbejdes revideret oplæg ved
formand og sekretariat. Revideret oplæg drøftes på kommende styregruppemøde
10.Følgegruppe for borgere og pårørende
Styregruppen har særlig opmærksomhed på kommunikation med følgegruppen. Både som
grundlag for første møde og efterfølgende i understøttelse af deltagernes funktion og
opgaver. Et særligt perspektiv er understøttelse af lokal samskabelse koblet til den fælles
ramme som udgøres af UfD. Der drøftes:
 Udarbejdelse af 2-3 manchetter som rammesættende og retningsgivende information i
forhold til ambassadørrollen og netværksdannelse
 Kommunikation på hjemmesiden – evt. gennem korte videoer
 Understøttelse af deltagernes oplevelse af det er attraktivt at være i følgegruppen
Møder med følgegruppen varetages ved formand og sekretariat men er åbne for UfD
parterne. Der er dog opmærksomhed på følgegruppen skal være ”de mange”.
Beslutning: Udkast til temaer er godkendt.
Følgegruppen inviteres til møde i april. Ovenstående bemærkninger søges imødekommet
inden da. Styregruppen orienteres om dato for mødet og parterne tilkendegiver interesse i
deltagelse.
11.Politisk følgegruppe
Der er opbakning om møde med politisk følgegruppe d. 23. maj kl. 15.00 – 16.30. Dvs i
forlængelse af styregruppemødet.
Mødet gøres attraktivt med oplægsholder samt afsluttende et glas vin og chips.
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Beslutning: Udkast til temaer er godkendt. Mødet planlægges jf kommentarer.
Mødeinvitation formidles af sekretariatet med Cc til styregruppen medio marts.
12.Dagsordens punkter for kommende møde
Forslag til indhold, metoder og organisering af kompetenceløft af MVU-er jf. punkt 5.
Oplæg til formidling af ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt
inhabile”
Status og erfaringsopsamling på hjemmesiden
Fremlæggelse af projektbeskrivelse og budget for handleplansaktivitet personrettede
indsatser
Fremlæggelse af projektbeskrivelse og budget for handleplansaktivitet for teknologistøtte
Fremlæggelse af revideret oplæg til handleplansaktivitet for demensvenlighed
Opsamling på møde med følgegruppe for borgere og pårørende
13.Evt
Jf Samarbejdsaftalen er UfD forpligtet på at facilitere netværk og aktiviteter for
demenskonsulenter og – koordinatorer. Center for Anvendt Sundhedsforskning UCL tilbyder
at udvikle koncept for vidensformidlings- og netværksaktiviteter målrettet gruppen. Dette i
form af eftermiddag som opbygges med kombination af:
 Journalclub med fælles bearbejdning af aktuel demensforskning/udviklingsarbejde.
Bearbejdningen rummer både forsknings- udviklingsdimensionen og anvendelsespraksisdimensionen
 Netværksaktivitet
Rammerne kan være 2 – 3 eftermiddage årligt. Første gang organiseret ved Anvendt
Sundhedsforskning og sekretariatet. Efterfølgende gange i samspil med målgruppen.
Styregruppen støtter initiativet. Kort drøftelse om perspektiver som parterne vurderer vil
styrke demenskonsulenter og demenskoordinatorer:
 Datadreven udvikling af demensindsatser – dataindsamling på tværs af parterne og
lokal aflejring til praksis
 Støtte målgruppens ageren i plejefaglige kontekster med plejefaglige medarbejdere.
Beslutning: Netværksaktiviteten sættes i gang.
Alzheimer Fyn inviterer kommuner til møde 19. april om støtte til mennesker med demens.
Invitationen er vedhæftet.
Drøftes at præsentere UfD som indgang til parterne.
14.Dato for næste styregruppemøde: Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 12.30 – 14.30
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