
  

 

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. 

 

 

 

Nyhedsbrev  

oktober 2019 

 

 

Velkommen til dette første nyhedsbrev fra Udviklingscenter for demensområdet. Med disse 

nyhedsbreve ønsker vi at videndele og informere om udviklingscentrets aktiviteter. Nyhedsbrevene 

udkommer fremover med 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. 

 

 

Udviklingsprojekt Teknologistøtte til mennesker med demens har gennemført 10 interviews 

med inddragelse af 28 informanter fra Odense, Faaborg-Midtfyn og Svendborg om kendskab til og 

behov for teknologistøtte i hverdagen. Informanterne fordeler sig ligeligt på mennesker med demens 

samt pårørende og medarbejdere. Dataindsamling viser at der eksisterer et stort ønske omkring 

mere viden om kommunale tilbud i form af teknologi/ hjælpemidler målrettet mennesker med 

demens. I projektets næste fase medvirker mennesker med demens, pårørende og medarbejdere i 

udviklingen af et katalog for teknologiske hjælpemidler samt i udvikling af et dialogspil som 

inddrager mennesker med demens og pårørende i processen med at afdække teknologibehov. 

Parallelt med dette gennemføres pilottest på et kompetenceløft af medarbejdere i teknologier 

målrettet mennesker med demens i Odense og Svendborg.  

 

Personcentrerede indsatser for mennesker med demens er af Sundhedsstyrelsen fremhævet 

som stærkt anbefalelsesværdig tilgang og praksis. Udviklingscenter for Demens gennemfører 

aktuelt et projekt med udvikling af praksisnær model for implementering af personcentrerede 

indsatser på plejecentre. Dataindsamling og arbejdsgangsanalyser på i alt 4 plejecentre viser at 

der er et stort engagement, faglighed og høj ambition om, at skabe en god, tryg og værdig 

hverdag for borgerne. Der er fra både personalets og ledelsens side et ønske om, at øge faglighed 

og fastholde fokus på personcentreret omsorg. I projektet udvikles kompetenceløftet “Det vi siger, 

når vi taler” som har fokus på at understøtte plejepersonalets analytiske tænkning og personlige 

bevidsthed i forhold til de værdier som de baserer deres praksis på. Kompetenceløftet rummer 3 

hovedelementer: Praksistrekanten, øvelse i faglig dialog og øvelse i perspektivskifte. De 4 

plejecentre medvirker aktuelt i pilottest af kompetenceløftet.  

Aktiviteter:  

Diplommodulet Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens har kick-off d. 

21. oktober 2019. 

Demens og gruppeliv – et introduktionskursus til at skabe gruppeliv i arbejdet med demens. 

Gennemføres 11. november 2019. 

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 

http://www.udviklingscenterfordemens.dk/
mailto:kiko@ucl.dk

