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Udviklingscenter for Demensområdet 

Referat fra møde i politisk følgegruppe d. 20. maj 2019 kl. 16.00 – 17.30  

 

Deltagere: Charlotte Kjær Assens, Herdis Hanghøj Faaborg-Midtfyn, Jacob Nielsen Middelfart, 

Mogens Christensen Nordfyn, Abdinoor Adam Hassan Odense, Hanne Klit Svendborg, Søren 

Pedersen UCL, Gunna Funder Hansen, Michael Bjørn Assens, Allan Christiansen Faaborg-

Midtfyn, Inger Stenstrøm Rasmussen Langeland, Kitt Lysén Pedersen Middelfart, Judith 

Poulsen Nordfyn, René Lorenz Odense, Kirsten Vie Madsen Svendborg og Marianne Leegaard 

Møller Ærø. 

Afbud: Paul Erik Weidemann OK-Fonden, Michael Brostrøm OK-Fonden, Lisa Pihl Jensen 

Langeland, Minne Henriksen Ærø. 

Referent: Kim Koldby 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og kort præsentation af Udviklingscenter for Demensområdet  

ved Michael Bjørn, Styregruppeformand, Udviklingscenter for Demensområdet 

 

2. Præsentation af deltagere i styregruppen og følgegruppen. 

 

3. Status på udviklingscentrets iværksatte aktiviteter med fokus på indhold, målgrupper og 

opnåede resultater ved Kim Koldby (præsentation vedlagt referatet).  

A. Udviklet diplommodul målrettet erfarne medarbejdere. Modulet har fokus på styrkelse 

af sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens. Modulet er 

gennemført en gang med 23 deltagere på tværs af de deltagende parter. Modulet blev 

evalueret særdeles positivt. Modulet udbydes igen i efteråret 2019. 

B. Journal Club målrettet demensfaglige medarbejdere, undervisere og forskere. Der er 

gennemført 4 ”clubs” hvor parterne har diskuteret aktuelle forskningsresultaters 

implikationer for praksis og for undervisning.  

C. Handleplansaktivitet for ”Personrettede indsatser for mennesker med demens”. 

Projektet har samlet empiri på 4 plejecentre og udvikler koncepter for medarbejdere 

med hhv. generalist og specialist funktioner.   

D. Handleplansaktivitet for ”Teknologistøtte til mennesker med demens”. Projektet har 

indsamlet data ved 28 informanter (mennesker med demens, pårørende og 

medarbejdere) og er aktuelt ved at udvikle kompetenceløft og skabelon for 

teknologikatalog. 

E. EU-projekt: Embraching DEmeNtia. Projektet har i Danmark indsamlet data ved 18 

informanter (pårørende, medarbejdere og frivillige) om pårørendes behov med særligt 

fokus på samarbejdet med personale og frivillige. Der påbegyndes udvikling af 

samarbejdsmodel, informationsmateriale og informationsplatform.   

F. InnoRun: Innovationscamp med fokus på demensvenlige lokalsamfund. Et forløb som 

involverede i alt ca. 90 deltagere: studerende fra Pædagoguddannelsen, social- og 

sundhedsuddannelserne og uddannelsen i digital konceptudvikling samt praktikere. 

Deltagerne fik case med demensfaglige udfordringer og udviklede forslag på løsninger. 

Aktiviteten viste meget stor innovationskraft og medvirkede til at øge forståelse for 

demensproblematikker blandt deltagerne.  

Tilsvarende aktivitet med samlet 180 deltagere planlægges til efteråret 2019. Temaet 

udvikles under overskriften ”Mere tid til omsorg – mindre tid ved PC” 
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4. Fælles proces for udvikling af ”Demensvenlige lokalsamfund” jf. vedlagte oplæg. 

Deltagerne præsenterede kort oplæg med visioner og indsatser for demensvenlige 

lokalsamfund. Vedlagt samling af præsentationer. Stikord fra fremlægningen: 

 Assens Kommune ved Charlotte Kjær: Assens er karakteriseret ved mange mindre 

lokalsamfund og bysamfund. Kodeord er aktive medborgere og kulturforandring. Der 

arbejdes aktivt med fælleskaber og øvrige indsatser som understøtter ”plads til alle”.  

 Nordfyns Kommune ved Mogens Christensen: Har stærkt fokus på demensvenlighed 

udtrykt i bl.a. demensstrategi, demensvenlig kommunalbestyrelse, partnerskabsaftale 

med Alzheimerforeningen, inddragelse af erhvervsliv samt en række aktivitetstilbud 

bl.a. ved 5-kanten.  

 Svendborg Kommune ved Hanne Klit: Det demensvenlige samfund udtrykkes gennem 

bl.a. demenspolitik, demensvenligt byråd, demensbyen og en række aktiviteter for 

både mennesker med demens, pårørende og øvrige befolkning. Ambitionen er at støtte 

mennesker til at leve livet som de ville have gjort det.  

 Faaborg-Midtfyn Kommune ved Herdis Hanghøj: Har gennem længere årrække haft 

stærkt fokus på demensområdet under ambitionen ”Sammen skaber vi det bedste sted 

at bo”. Dette udtrykkes bl.a. gennem plejehjem som certificeres som demensvenlige, 

udvidede kørselstilbud mv. Endvidere er Blomstringsmodellen er fuldt implementeret i 

kommunens tilbud 

 Middelfart Kommune ved Jacob Nielsen: Der er stærkt fokus på at støtte borgerne i 

demensvenlige lokalsamfundet. Udtrykkes bl.a. gennem aktiviteter med daghøjskole, 

kulturbusser og naturbusser. Endvidere opbygges nye aflastningstilbud. 

Grundlagstænkning er kommunen som bindeled mellem borgere og samfund.  

 Odense Kommune ved Abdinoor Adam Hassan: Under overskriften ”Demensvenlig by 

og demensvenligt samfund” inddrages erhvervsliv, transport, foreninger mv i udvikling 

af demensvenlighed og demensvenlige indsatser. Ambitionen er at bygge videre fra 

demensvenlighed til ansvar for demensvenlige ideer, initiativer og indsatser.  

 

Præsentationerne viser at de deltagende parter alle har et stærkt fokus på udvikling af 

demensvenlighed og demensvenlige lokalsamfund. Der udtrykkes støtte til den videre 

proces i denne indsats: 

1. Udviklingscentret gennemfører drøftelse med styregrupperepræsentant for de 

deltagende kommuner og OK-Fonden med henblik at der hos hver part udvikles 

beskrivelser af konkret indsats/projekt indsats for udvikling af demensvenligt 

lokalsamfund. Dette indbefatter bl.a. identifikation af felt/lokalsamfund og 

interessenter, formulering af mål/succeskriterier mv.  

2. Beskrivelser af projekter samles under overordnet ramme som muliggør og 

understøtter mangfoldigheden/diversiteten knyttet til de lokale strukturer, kulturer mv. 

Og som samtidig understøtter en vis grad af systematik i udvikling, beskrivelser og 

evalueringer som grundlag for tværgående erfaringsopsamling, modeludvikling og 

opskalering. 

3. Med afsæt i partnernes individuelle projekter og den overordnede ramme søges 

sammen med Alzheimerforeningen eksterne midler til dækning af udgifter til de lokale 

indsatser samt det overgribende og tværgående projekt. Gerne med 

forskningskompetencer tilknyttet til opsamling, evaluering og formidling af resultater.  

 

4. Eventuelt 

 

5. Kommende møde: mandag d. 18. november 2019 kl. 16.00 – 17.30 på UCL, Niels Bohrs 

Allé 1, Odense.  


