Styregruppemøde Udviklingscenter for Demensområdet.
Onsdag d. 23. maj kl. 13.00 – 14.45
Deltagere: Michael Bjørn, Inger Stenstrøm Rasmussen, Judith Poulsen, Kirsten Vie Madsen,
Jerry Vinther, Erik Knudsen og Mogens Kragh Andersen.
Afbud: Kitt Lysén Pedersen, Lykke Jensen, Paul Erik Weidemann og René Lorenz
Referent: Kim Koldby
Dagsorden:
1. Velkomst ved styregruppeformand Michael Bjørn
2. Referat fra sidste møde: Godkendt
3. Meddelelser fra formanden:
4. Status på igangværende aktiviteter
Udviklingscentrets hjemmeside blev præsenteret ved Jerry Vinther.
Den vurderes generelt velfungerende men lay-out/illustrationer afspejler ikke parternes
demensinstitutioner og boligformer.
Beslutning: Parterne sender hver især eksempler på billeder/fotos som kan illustrere egen
præsentation på navnebanneret. Obs: Ikke billeder af borgere eller medarbejdere uden
tilladelse til brug i denne sammenhæng. Endvidere fortages sproglige tilretninger.
5. Koncept og model for fælles kompetenceløft til professionsbachelorer
Styregruppen vurderer at konceptet imødekommer behovet for kompetenceløft. Drøftelse
af afgrænsning af målgruppen til MVU-gruppen samt udbudsform som kursus eller
diplomforløb. Det vurderes at formel uddannelse med eksamenskrav og tildeling af ECTSpoint styrker både deltagernes udbytte og omverdenens anerkendelse.
Beslutning: Målgruppen fastholdes da AMU-systemet har gode tilbud til øvrige
medarbejdergrupper. Kompetenceløftet tilpasses relevant studieordning og udbydes som
diplommodul fra efteråret 2018. Parterne støtter op om tilmelding af medarbejdere samt
formidling af dette tilbud til øvrige samarbejdspartnere.
6. ”Brug af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile”
Forslaget findes relevant. Drøftelse om forskelle på indhold og målgrupper ved 1 og 2
dages modellerne. Endvidere drøftelse om hvorvidt parterne ønsker bred opkvalificering af
medarbejdere eller mere specifik opkvalificering af udvalgte nøglepersoner.
Beslutning: Oplæggene skærpes på målgrupper. UCL og SOSU-Fyn etablerer udbud af
både 1 og 2 dages forløb fra efteråret 2018. Gerne i Svendborg, Odense og Middelfart.
Parterne støtter op om tilmelding af medarbejdere samt formidling af dette tilbud til øvrige
samarbejdspartnere.
7. Orientering om tværfaglig journal club målrettet demenskonsulenter/
demenskoordinatorer
Styregruppen takker for dette tilbud som findes relevant til både opkvalificering og
netværksdannelse. Omfang og tidspunkter drøftes i lys af bl.a. sommerferie og tidsforbrug.
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Endvidere drøftes mulige tiltag til forankring og videndeling bredere i parternes
organisationer samt evaluering af udbytte.
Beslutning: Udbuddet gennemføres som beskrevet i oplæg. Anvendt Sundhedsforskning
og Sekretariatet undersøger muligheder for oplæg af en form for opsummering efter
møderne på UfD hjemmesiden samt mulighed for evaluering ved afslutning. Endeligt
oplægsmateriale med tilmeldingsprocedure sendes efterfølgende til styregruppen som
formidler til relevante medarbejdere.
8. Forslag til projektbeskrivelse for handleplansaktivitet indenfor personrettede
indsatser
Projektbeskrivelse findes relevant. Bemanding af projektgruppen drøftes og flere parter
udtrykker bekymring ved mulighed for at allokere medarbejdere til projektgruppen. Det
vurderes ikke at blive problem at tilknytte relevante praksisarenaer for
arbejdsgangsanalyser og pilottest.
Beslutning: Projektbeskrivelsen godkendes. Sekretariatet iværksætter proces med
styregruppen om bemanding og udpegning af praksisarenaer med henblik på projektstart i
september 2018.
9. Forslag til handleplansaktivitet indenfor teknologistøtte til mennesker med
demens
Projektbeskrivelse findes relevant. Styregruppen foreslår at der i teknologianalyse sondres
mellem teknologiformer – eks. tryghedsteknologi, plejeteknologi, kognitivt støttende
teknologi mv. Samt at ledergruppen inddrages som eksplicit målgruppe for kompetenceløft.
Bemanding af projektgruppen drøftes og flere parter udtrykker bekymring ved mulighed for
at allokere medarbejdere til projektgruppen. Det vurderes ikke at blive problem at tilknytte
relevante praksisarenaer for opkvalificering og pilottest af redskaber.
Beslutning: Projektbeskrivelsen godkendes med ovenstående justeringer. Sekretariatet
iværksætter proces med styregruppen om bemanding og udpegning af praksisarenaer med
henblik på projektstart i september 2018.
10.Aktivitet indenfor ”Det demensvenlige samfund som rammesættende for rette
tilbud til det individuelle menneske i rette tid”
Styregruppen har fortsat udvikling af demensvenlige samfund som et centralt tema.
Relevansen af dette blev bekræftet på møde med følgegruppen for borgere og pårørende.
Det er endvidere omdrejningspunkt for visionsproces med den politiske følgegruppe.
Beslutning: På baggrund af tidligere oplæg, proces med følgegruppen for borgere og
pårørende samt den politiske følgegruppe udarbejder Michael Bjørn og sekretariatet
kommissorium for ny arbejdsgruppe med fokus på et ambitiøst udviklingsprojekt indenfor
demensvenligt samfund. Dette sendes til styregruppen sammen med opfordring til at sætte
deltagere til ny arbejdsgruppe som skal udarbejde projekt-oplæg til styregruppemøde d.
11. oktober.
11.Datadrevet udvikling på demensområdet
Fra nationale indsatser under bl.a. Den Ældre Medicinske Patient ved vi at der er
potentialer i brug af big data/grundlag for datadreven udvikling af indsatser. Vi kender dog
ikke mulighederne på demensområdet.
Beslutning: Michael Bjørn og Paul Erik Weidemann har mandat til med sekretariatet at gå
videre i sonderende proces om udvikling af indsats på dette område. Sonderingen
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indbefatter inddragelse af UfD ressourcer fra bl.a. Datamatikere og relevante eksterne
ressourcer. Processen leder til udarbejdelse af oplæg til styregruppemøde d. 11. oktober.
12.Følgegruppe for borgere og pårørende
Styregruppen kvitterer for følgegruppens store engagement og mange relevante forslag.
Drøftelse om hvordan følgegruppen kan bidrage yderligere til kvalificering af UfD
aktiviteter. Endvidere drøftes muligheder for styrkelse af følgegruppen.
Beslutning: Følgegruppen kan inviteres til at trykprøve og kvalificere indsatsen for
demensvenligt samfund. Dette f.eks. gennem konkrete spørgsmål om indhold, lokaliteter
og metoder som følgegruppen vurdere mest relevante.
Følgegruppen søges styrket gennem part som kan tegne yngre mennesker med demens.
Parterne vurderer hvor især muligheder. Endvidere vurderer Assens muligheder da der
aktuelt er sammenfald mellem både Assens’ og Nordfyns repræsentation i gruppen.
13.Politisk følgegruppe
Mødet med politisk følgegruppe gennemføres i umiddelbar forlængelse af
styregruppemødet.
14.Evt
Intet til evt.
15. Dagsordenspunkter for kommende møde
Status på ovenstående aktiviteter med kompetenceløft for MVU-er, ”Brug af tvang ved
somatisk behandling af varigt inhabile” og Journal Club.
Status på handleplansaktiviteter indenfor personcentrerede indsatser og teknologistøtte
Oplæg til indsats indenfor demensvenlige samfund
Oplæg til videre proces med datadreven udvikling af demensindsatser

16.Dato for næste styregruppemøde: Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 14.00 – 16.00
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