Udviklingscenter for Demensområdet
Torsdag d. 11. oktober kl. 16.00 – 17.30
Sted: UCL Campus Odense Niels Bohrs Allé 1, lokale K.104B
Deltagere: Lisa Pihl Jensen, Langeland Kommune; René Lorenz, Odense Kommune; Marianne
L. Møller Ærø Kommune; Mogens Kragh Andersen, SOSU-Fyn; Søren Pedersen, UC Lillebælt,
Charlotte Kjær, Assens Kommune; Michael Bjørn, Assens Kommune; Michael Brostrøm, OKFonden, Kirsten Vie Madsen, Svendborg Kommune, Anne Katrine Olsen, Svendborg Kommune
(i stedet for Hanne Klit); Herdis Hanghøj, Faaborg-Midtfyn Kommune; Abdinoor Adam Hassan,
Odense Kommune.
Afbud: Lykke Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune; Inger Stenstrøm, Langeland Kommune;
Jacob Nielsen, Middelfart Kommune; Minna Henriksen, Ærø Kommune; Kitt L. Pedersen,
Middelfart Kommune; Mogens Christensen, Nordfyns Kommune; Jerry Vinther, UCL; Erik
Knudsen, UCL; Judith Poulsen, Nordfyns Kommune; Hanne Klit, Svendborg Kommune.
Referent: Kim Koldby
Dagsorden:
1. Velkomst og kort præsentation af Udviklingscenter for Demensområdet.
På styregruppens vegne bød Michael Bjørn velkommen og gav kort præsentation af
Udviklingscentret
2. Præsentation af deltagere i styregruppen og følgegruppen.
3. Præsentation af udviklingscentrets iværksatte aktiviteter med fokus på indhold, målgrupper
og forventede resultater ved Kim Koldby.
A. Udviklet kompetenceløft ift lov om brug af tvang ved somatisk behandling af varigt
inhabile
B. Udviklet diplommodul målrettet erfarne medarbejdere
C. Journal Club målrettet praktikere og uddannelsesmedarbejdere
D. Handleplansaktivitet for ”Personrettede indsatser”
E. Handleplansaktivitet for ”Teknologistøtte til mennesker med demens”
F. EU-projekt: Embracing DEmeNtia
G. InnoRun: Innovationscamp med fokus på demensvenlige lokalsamfund
Slides med præsentation af iværksatte aktiviteter er vedlagt referatet.
4. Fælles proces for udvikling af ”Demensvenlige lokalsamfund”:
Indledningsvis præsentation af oplæg til udvikling af indsatser for ”Demensvenlige
lokalsamfund”. Oplægget er udarbejdet på baggrund af proces med arbejdsgrupper og
følgegruppen for borgere og pårørende. Slides med oplæg er i vedhæftede præsentation
Efterfølgende blev der gennemført proces hvor deltagerne i grupper diskuterede,
kommenterede og rådgav i forhold til præsentationen og formulerede spørgsmål.
Følgegruppens råd og anbefalinger:
 Udvikling af demensvenlige lokalsamfund er led i en kulturændring som overordnet
handler om aktivt medborgerskab. Spil sammen med øvrige indsatser og ressourcer
indenfor dette.
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Aktive medborgere indgår i relationer og gensidige forpligtigelser – og skal ikke bæres
frem af dårlig samvittighed.
Indsatser kobles mest muligt til eksisterende netværk og strukturer: Demensvenner,
ældreråd, pårørendegrupper mv.
Tænk på tværs af generationer som pårørende og medborgere – inddrag skoler,
efterskoler, kulturhuse, frivillige, mødesteder mv.
Gode erfaringer med brug af skuespillere til afsæt for diskussioner på
uddannelsesinstitutioner.
Inddrag lokalt erhvervsliv – øg deres kendskab til demenssymptomer og styrk
erhvervslivsperspektiver.
Der er generelt behov for at styrke viden og forståelse samt evne til at håndtere møder
med mennesker med demens og pårørende.
Adresser berøringsangst, fordomme og uvidenhed.
Nedbryd tabuer: F.eks. badge med ”Har du talt med en dement i dag?”
Nedbryd tabuer: F.eks. skilt med ”Demente på vejen”
Udvikle fælles forståelse og ansvarlighed gennem f.eks. temaaftener med ”Hvordan ser
et demensvenligt samfund ud?” Inddrag uddannelsesinstitutioner i dette.
Etablering af hot-line som tilbyder hjælp til viden, forståelse – og til at læsse af.
Slogan: Fællesskab er meningsfyldt – for alle!
Lokalsamfundsindsatser skal favne 3 tilgange: Forståelse, nytteværdi og forpligtigelse.
Byg på gode erfaringer med forkælelsesaftener: Værter og køkkenpersonale som
understøtter spisning, samvær og aktiviteter. Det giver anerkendelse og styrker
netværk og bæredygtighed.
Erhvervsliv og butikker som omdrejningspunkter og mødesteder.
Lokalsamfund – foreninger, arbejdspladser, netværk, civilsamfund - er stærkere end vi
tror!
Der skal uddannes både demensvenner med basisviden om demens og
demensambassadører med mere viden og forståelse om demens samt om lokalt
forankrede indsatser.
Viden og forståelse for demens skal formidles og udvikles lokalt til de borgere,
foreninger, lokalråd mv som kan og vil.
Demensambassadører skal uddannes og fungere i fællesskab med ambassadør-kolleger
Lær af f.eks. kræftområdet og frivilligindsatser på dette område.
Styrk sammenhæng mellem lokalsamfundsindsatser og det professionelle system
(praktiserende læge, forebyggere, demenskonsulent).
Behov for værktøjskasse til almindelige borgere – dvs ”BRED” kasse!
Borgere med demens kan involveres i funktioner som gør nytte og giver mening – eks.
landsby-pedel ordning.
Lokalsamfunds-indsatser skal være lokalt forankrede samskabelsesindsatser. Ikke
kommunale projekter.
Lokalsamfundsindsatser skal tage afsæt i lokalsamfundet og indgå som del af
fællesskab og dermed integreres i lokalsamfundet.
Lokalsamfundsindsatser skal være forskellige for at kunne adressere forskellige
lokalsamfund: Størrelse, organisering, bærevne/sammenhæng mv.
Tid: Lokalsamfundsindsatser og kulturprocesser virker over tid

5. Eventuelt

6. Kommende møde: Planlægges til april/maj 2019
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