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Referat fra sidste møde:
Godkendt

Meddelelser fra formanden
Orientering om hjemmesidefunktion til varetagelse af UfD eksterne kommunikation.
Udgangspunktet er følgende kommunikationsbehov:
 En præsentation af UfD som et ambitiøst samarbejdsprojekt hvortil parterne kan henvise
for nærmere information. Ret statisk information.
 En platform hvortil eksterne via søgemaskiner kan ledes hvis de søger info om UfD eller
demens. Også dette er ret statisk information
 Information om UfD organisering, medlemmer, formål, følgegruppe mv. Dvs ret statisk
information.
 Formidling af UfD aktiviteter og demensfagligt materiale i øvrigt. Odense Kommune har
bl.a. film om demens som kan præsenteres.
 Formidle samlede UfD holdninger og indspark til faglige og politiske interessenter og
baglande
 Evt. præsentation af UfD organisatoriske aktiviteter: Mødevirksomhed, dagsordener,
referater mv. Dette kræver mere dynamisk funktion.
 Evt. præsentation og løbende ajourføring af UfD aktiviteter mv. Også dynamisk funktion
 Evt. kunne håndtere feeds fra linked-in mv.
En platform som lever op til ovenstående kan etableres som en form for sub-site under ucl.dk
men gerne med eget url- link som f.eks. udviklingscenterfordemens.dk
En sådan sub-site koster ca. 10.000 kr i etablering. Estimeret tidsforbrug til løbende
vedligeholdelse er under 1 time om ugen.
Beslutning: Der er støtte til etablering af hjemmeside. På kommende styregruppemøde
præsenteres dummy med brugerflader, funktionalitet mv. EALs ressourcer inddrages
processen.

Status på igangsatte aktiviteter:
Flere af UfD partnerne har dygtig hånd og succes med ansøgninger til Sundhedsstyrelsen.
De støttende Rådgivningscentre Assens – Nordfyn-FMK-Langeland samt rådgivningscenter
Svendborg-Ærø er proces.
Begge centre er bevilliget støtte til etableringsperiode frem til november 2019. Projektperioden
skal bl.a. gennem prøvehandlinger mv give erfaringer, organisering, netværk som understøtter
et mere permanent tilbud. Men der er opmærksomhed på forankringsdimensionen som en
særlig udfordring.
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Rådgivnings- og aktivitetscentrene repræsenterer bl.a. forsøgs- og udviklingsvirksomhed i
samspil mellem borgere, frivilligområdet og det offentlige. Det vurderes at der er stærke
uddannelses- og kompetenceudviklingsperspektiver i forhold til både udvikling, drift og
forankring.
Beslutning: Der er opbakning til forslaget om UfD sekretariatet tilbyder sig som
organisatorisk omdrejningspunkt for netværksaktiviteter, videndeling og erfaringsudveksling
mellem centrene Svendborg-Ærø, Assens-Nordfyn-Langeland-FMK, Fredericia-Kolding og
Kallerupvej. Formålet er primært understøtte udvikling af koncepter, generiske modeller og
metoder som kan addere værdi på tværs af fællesskaberne samt at koble til uddannelserne.

Handleplan:
Drøftelsen om handleplansaktiviteter afspejler ambitioner om aktiviteter på flere spor med
henblik på hurtigt at skabe synlige resultater for mennesker med demens, pårørende og
medarbejdere.
Temaer:
1. ”Det demensvenlige samfund som rammesættende for rette tilbud til det individuelle
menneske i rette tid”. Drøftelsen tager afsæt i erfaringer med borgere som ikke ønsker at
benytte tilbud om hjælp og støtte trods øjensynligt behov. Borgere som kæmper for at
bevare autonomi på egne og næres vegne. Perspektiver:
 Nysgerrighed på hvordan vi kan afvikle eller træde i ikke-leverandør rolle?
 Paradokset mellem at ville selv og tage imod hjælp!
 Paradokset for omsorgsgivere mellem at have ydelser og understøtte individuelle behov
 Kampen for at undgå at være en sag!
 At give borgerne den indsats de har brug for – hverken mere eller mindre
 Civilsamfundsorganisationer har tilsyneladende en anden appel
 Hvordan kan vi spille sammen med og lære af civilsamfunds aktørerne?
 Pårørendeforskning har identificeret arketyper hvortil der kan kobles typificerede
mønstre og behov
 Samarbejdsaftalen med regionen kører systemisk. Hvilke vinkler skal vi have på, når
ikke den fanger alle?
Parter med interesse i at indgå direkte i ”Det demensvenlige samfund som rammesættende
for rette tilbud til det individuelle menneske i rette tid”: Nordfyn, Middelfart, OK-Fonden,
Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn.
2. ”Borgerrettede indsatser”: Assens, Svendborg og Odense
3. ”Teknologi”: Svendborg, Odense, Ærø og Faaborg-Midtfyn.
Beslutning: Sekretariatet forestår proces med udarbejdelse af kort rammesætning af hver af
de 3 indsatser som sendes primo januar til parterne som har tilkendegivet ønske om
deltagelse. Parterne peger medarbejdere ind i proces med udfoldelse af hver af de 3
aktiviteter.
På styregruppemødet 23. februar fremlægges projektskitse med business-case for hver af de 3
aktiviteter.
Tværgående perspektiver og opmærksomhedspunkter på handleplan:
 Elever og studerende udgør en stor kreativ ressource som fordomsfrit og uhæmmet kan
kaste skæve og nytænkende perspektiver på praksis, udfordringer og løsninger.
Inddragelse af studerende fordrer udvikling af fri – og rammesættende koncepter samt
arbejdsgange ind i uddannelserne.
 Indsatser – processer og løsninger skal rumme tydelige tilbageløb til uddannelserne.
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Indsatser skal rumme lærings- og kompetenceudviklingsperspektiver med krav om læring
skal kunne omsættes til handling i mødet i praksis.
Der er en ambition om at rejse ekstern finansiering. Denne ambition skal også udtrykkes i
rammesætning og projektudvikling: Der skal være visioner.
Spørgsmål til forfølgelse:
Har vi ”big data” på demensområdet og især målgruppen som ikke søger/modtager støtte?
Alternativt kan vi tegne et projekt som kan favne dette?
EAL projekt om digitalisering af livshistorien – kan borgeren selv skabe de data?

Følgegruppe for borgere og pårørende:
Revideret kommissorium taget til efterretning
Bemanding af følgegruppen jf. vedlagte bilag.
Beslutning:
Der er tilslutning til de udpegede følgegruppemedlemmer. Endvidere besluttes at følgegruppen
for borgere og pårørende også kan supplere sig med flere deltagere mhp at understøtte
deltagelse og dynamik. Endvidere at der kan være dynamisk til- og afgang af deltagere
afhængig af emner.
Videre proces: Følgegruppens primære opgave er at kvalificere oplæg til handleplan. Gruppen
inviteres således til drøftelse efter styregruppens behandling af handleplan d. 23. februar
2018. Invitationer sendes i januar med henblik på følgegruppemøde i marts.

Politisk følgegruppe:
Drøftelse af kommissorium:
Beskrivelse af formål og opgaver tages til efterretning.
Vedr. sammensætning af følgegruppen: Der tilstræbes deltagelse af formand eller
næstformand fra det udvalg som varetager demensområdet. Men der er kommuner hvor det er
mere hensigtsmæssigt at bemande med andet udvalgsmedlem, hvorfor den enkelte UfD
partner vurderer hvad der er mest hensigtsmæssigt i egen kommune.
Uddannelsesinstitutionerne repræsenteres ved ledelsesrepræsentant.
Beslutning: Kommissoriet er godkendt med ovenstående ændringer. Vedlagt som bilag.
Videre proces: Styregruppens medlemmer sikrer udpegning af deres repræsentant så
sammensætning af politisk følgegruppe kan præsenteres på styregruppemøde 23. februar
2018. Møde med politisk følgegruppe tilstræbes ifm styregruppemødet d. 23. maj 2018.
Sekretariatet servicerer med: Kommissorium, kort baggrundsnotat om UfD tilblivelse/historik
og formål samt bud på generisk sagsfremstilling, som kan anvendes i kommunikationen med
politikere. Materiale udsendes til styregruppen i begyndelsen af januar 2018. Sekretariatet
står til rådighed hos parterne hvis det ønskes i forbindelse med politisk eller
bestyrelsesdrøftelse.

EU projekt om pårørende-håndbog:
Det vurderes at sagen er relevant og internationale kontakter er værdifuld gevinst. Der er dog
opmærksomhed på der allerede eksisterer mange forskellige pårørende-håndbøger. Koncept
og format bør nytænkes og rumme digitale og interaktive løsninger og inddragelse af
civilsamfundsaktører
Beslutning: Der opbakning til Sekretariatet indgår i udvikling af ansøgning med Syddansk EUKontor. Ansøgningen udfærdiges så parternes perspektiver og ressourcer indenfor pårørende
indsatser medinddrages hvis projektet vinder støtte.
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Orientering om Udviklingscentrets økonomi.
Taget til efterretning. Oversigt vedlagt.

Orientering om varslede udbud fra SST
Parterne er opmærksomme på puljerne.
Der gøres endvidere opmærksom på ”Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021”
som rummer pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose. I
puljeopslaget beskrives der ydes støtte til 5 kommuner.

Mulig aktivitet koblet til ny lov om brug af magt ift varigt inhabile
Lovgivningen har stor opmærksomhed hos parterne. Der er tilslutning til fælles indsats på
dette område. Udfoldelse og implementering af lovgivningen rummer flere spor:
 Fortolkning og etablering af system og retningslinjer
 Opkvalificering af medarbejdere i forhold til at undgå brug af magt
 Opkvalificering af medarbejdere i forhold til brug af magt som forudsætning af somatisk
behandling jf. lovgivningen herunder også etiske perspektiver og medarbejdernes mulighed
og retsstilling i forhold til ikke at medvirke.
Beslutning: Sekretariatet forestår udarbejdelse af oplæg til koncept for ageren under denne
nye lovgivning. Konceptet skal koble til kompetenceudvikling som kan udbydes ved SOSU-Fyn
og UCL eller ved parterne selv.
Tidslinje: Konceptforslag sendes til styregruppen senest ultimo januar 2018.
Konceptet

Dagsordens punkter for kommende møde
På kommende møde prioriteres præsentation af handleplansaktiviteter samt bemanding af
politisk følgegruppe.
Endvidere er der en række forslag som vurderes ved dagsordensplanlægningen:
Kommunikationsstrategi med præsentation af ”hjemmeside-dummy” mv
Potentialer i fælles efteruddannelse/kompetenceløft af professionsbachelorer. Evt med afsæt i
Svendborgs model og erfaringer
Opfølgning på koncept koblet til lovgivning om brug af magt jf. ovenstående.
Status på EU ansøgning om pårørende-håndbog jf ovenstående.

Eventuelt:
UfD parterne har alle et stærkt fokus på kvalitet og sikkerhed i driften hvilket er nødvendigt
men også begrænsende for nye ideer mv. Hvordan kan UfD bruges til at lade os udfordre –
sprænge rammer og tænke i nye baner?
Der er forslag om ny fast punkt på dagsordenen med orientering/gensidig inspiration om
parternes faglige indsatser. Dette kan evt. kobles på ønske om punkt hvor parterne angiver
deres projekter med koblinger til uddannelserne.
Opfordring til UfD inviterer Jens Henrik Thulesen Dahl til møde som en feed-back på
opfordringen til stærkere tværgående fynske samarbejder og fælles indsatser.

Kommende møder i styregruppen:


Fredag d. 23. februar 2018 kl 12.30 – 14.30
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