
  

 

Målet med Udviklingscenter for Demens er at sikre, at mennesker med demenssygdom kan leve trygge og værdige 

liv. Udviklingscentret har fokus på udvikling af praksis, uddannelser og viden. 
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Med nyhedsbrevene ønsker vi at informere og videndele om Udviklingscenter for Demens samt 

aktiviteter ved centret. Nyhedsbrevene udkommer 4 – 6 ugers interval og er at finde på 

udviklingscentrets hjemmeside: www.udviklingscenterfordemens.dk. Du kan også tilmelde dig 

nyhedsbrevet ved mail til Kim Koldby, sekretariatsleder på mail: kiko@ucl.dk             

        Venlig hilsen Michael Bjørn, formand. Vicedirektør Social og Sundhed, Assens Kommune 

 

Udviklingscenter for Demensområdet er 

etableret i samarbejde mellem Assens 

Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, 

Langeland Kommune, Middelfart 

Kommune, Nordfyns Kommune, 

Svendborg Kommune, Odense 

Kommune og Ærø Kommune samt den 

erhvervsdrivende fond OK-Fonden, 

Social- og Sundhedsskolen Fyn og UCL. 

Udviklingscenter for Demens har bl.a. udviklet en række 

kompetenceudviklings-aktiviteter og gennemfører 

aktuelt ambitiøse projekter og initiativer herunder: 

 Teknologistøtte til mennesker med demens 

 Personcentrede indsatser for mennesker med 

demens 

 Et EU-projekt med fokus på styrkelse af samarbejdet 

mellem pårørende, medarbejdere og frivillige 

 Diplommodul Sundhedsfremme og forebyggelse for 

mennesker med demens. 

 

I dette nyhedsbrev fortæller vi om centerets udviklingsprojekt ”Teknologistøtte til mennesker med 

demens”.  

Teknologistøtte til mennesker med demens. Med projektet har udviklingscentret en ambition om at 

styrke funktionsevne og livskvalitet for mennesker med demens gennem inddragelse af teknologi. Vejen 

dertil går gennem styrket dialog og samarbejde mellem mennesker med demens, pårørende og 

medarbejdere om ønsker, behov og teknologimuligheder.  

- For at understøtte og styrke denne dialog udvikles dialogkort med beskrivelser af forskellige 

hverdagssituationer og teknologier som parterne kan benytte i drøftelser og beslutning om valg af 

teknologier.  

- Studerende ved uddannelsen ’Innovation og Entreprenørskab’ udarbejder forslag til format og design 

på disse dialogkort og det bedste bud kåres af dommerpanel d. 22. november 2019.   

- Test i virkeligheden: Efterfølgende produceres og testes dialogkort i konkrete sammenhænge med 

borgere, pårørende og professionelle på aktivitetscentre ved udviklingscentrets parter.  

 

Parallelt med udvikling af dialogkort udvikles og testes et katalog til registrering og præsentation af 

teknologier. Teknologikataloget skal naturligvis være overskueligt og skabe værdi for medarbejderne.  

- Det skal i kataloget være muligt at søge både specifikt rettet mod en bestemt teknologi og 

uspecifikt rettet mod et aktivitetsproblem. Endvidere skal personalets faglige erfaringer med 

teknologier kunne indtastes i kataloget og deles med andre medarbejdere på tværs af parterne.  

- Endelig udvikles et koncept for kompetenceløft af medarbejdere til at understøtte teknologi-

indsatsen. Konceptet består af 5 elementer hvor de forskellige medarbejdergrupper både får samlet 

undervisning og faggruppespecifik undervisning.  

Projektet ”Teknologistøtte til mennesker med demens” gennemfører de beskrevne aktiviteter og indleder 

projektevaluering med henblik på afslutning med afrapportering i juni 2020.  

Kommende aktiviteter:  

Personcentrerede indsatser for mennesker med demens: Oplæg og workshop ved Anne Marie Rokstad 

målrettet ledere, konsulenter mv. d. 15. januar 2020 kl 8.30 – 12.45 

Personcentrerede indsatser for mennesker med demens: Oplæg ved Anne Marie Rokstad målrettet alle 

interesserede d. 15. januar 2020 kl 19.00 – 21.00 

*I kommende Nyhedsbrev fortæller vi om centerets arbejde med ”personcentrerede indsatser for 

mennesker med demens”. 
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