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1. Indledning 
 
Formålet med årsrapporten er at beskrive demensområdet i Svendborg 

Kommune og give læseren et indblik i de forskellige opgaver, aktiviteter og 
fremtidige mål for udvikling på demensområdet. 

 
Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker 

hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved nedsat hukommelse, 

men også andre mentale færdigheder rammes, så evnen til at fungere i 
dagligdagen nedsættes i takt med sygdommens udvikling.  

 
På landsplan anslås det, at ca. 87.000 danskere har en demenssygdom. 

Fremskrivningerne tyder på, at der om 30 år vil være ca. dobbelt så mange 
mennesker med en demenssygdom. I Danmark er demenssygdomme den 5. 

hyppigste dødsårsag, og der findes ingen helbredelsesmuligheder (Nationalt 
Videnscenter for demens, januar 2018). 

 
Næsten 400.000 mennesker, svarende til ca. hver 10. dansker, lever i dag som 

pårørende til et menneske med demens. Beregninger viser, at sygdommen i 
dag koster samfundet ca. 24 milliarder kroner om året (Nationalt Videnscenter 

for demens, januar 2018). 
 

Demensarbejdet i Svendborg Kommune tager udgangspunkt i nationale, 

regionale og kommunale aftaler. 
 

I oktober 2016 udkom den nye Nationale Handlingsplan for Demens fra 
Sundhedsstyrelsen. Den nationale handlingsplan frem mod 2025 indeholder 

fem fokusområder. De fem områder er Tidlig opsporing, Bedre kvalitet i pleje, 
omsorg og rehabilitering, Støtte og rådgivning til mennesker med demens, 

Demensvenlige samfund og boliger samt Øget videns- og kompetenceniveau.  
 

I august 2010 blev ”Samarbejdsaftalen på demensområdet i Region 
Syddanmark” godkendt. Samarbejdsaftalen er en aftale mellem 

praksisudvalget, den regionale demensindsats og regionens 22 kommuner. 
Formålet med aftalen er at sætte fokus på en klar arbejdsdeling og 

sektorovergange i demensindsatsen i Region Syddanmark, og sikre regionens 
borgere et ensartet tilbud uanset bopæl. 

 

Den 1. januar 2016 trådte den ny Demenspolitik i Svendborg Kommune i kraft. 
Målsætningerne i demenspolitikken stemmer godt overens med såvel den 

nationale handlingsplan som samarbejdsaftalen. 
 

I slutningen af 2016 blev Danmarks første Demensby ”Bryghuset - Svendborg 
Demensby” indviet. Etableringen af demensbyen har i 2017 givet anledning til 

stor opmærksomhed og mediedækning i ind- og udland. 
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I 2017 har vi på demensområdet søgt og fået bevilget puljemidler til 

såvel ”Videreudvikling af demenspraksis” som ”Etablering af et Kontakt- og 
rådgivningscenter i samarbejde med Ærø Kommune” (mere herom senere). 

 
 

2. Fremskrivning af demens i Svendborg Kommune 
 
Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark udgiver årligt en statistisk 

fremskrivning af antal personer med demens – se nøgletal og graf herunder.  
 

Svendborg Kommune 
 

 2017 2020 2025 2030 2035 2040 

Fremskrivning af 
ældrebefolkning (60+ årige) 

 

17.381 
 

18.231 
 

19.676 
 

20.669 
 

21.114 
 

21.112 

Mænd med demens 300 326 381 440 494 531 

Kvinder med demens 776 814 917 1.051 1.182 1.291 

I alt 1.076 1.140 1.298 1.491 1.676 1.822 

 

 
 

Nationalt Videnscenter for Demens, 2017 
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3. Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 
 
Som beskrevet i indledningen har den Nationale Demenshandlingsplan fem 

områder. Nedenstående er uddrag fra de fem fokusområder samt initiativer, 
som særligt berører det kommunale område. 

 
 

1) Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling 

Fokus på værktøjer til tidlig opsporing generelt samt fokus i almen 

praksis på tidlige demenssymptomer. Initiativer til at optimere det 

tværfaglige forløb for mennesker med demens (jf. samarbejdsmodellen). 

 

Handlingsplanens forslag til kommunale initiativer 

 Udbredelse af viden om demenssygdomme og symptomer i tidlig 

fase for personale og borgere i kommunen. 

 Undervisning i anvendelse af værktøjer til tidlig opsporing. 

 Fortsat udvikling af samarbejdsmodellen på demensområdet. 

 Undervisning i medicinsk behandling og korrekt medicinering 

(begrænse antipsykotisk behandling). 

 

 

2) Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering  

Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet. Serviceeftersyn af 

magtanvendelsesregler samt bedre mulighed for behandling af varigt 

inhabile patienter. 

 

Handlingsplanens forslag til kommunale initiativer 

 Kompetenceudvikling af personalet i forhold til den gode praksis i 

demensomsorgen. 

 Skabe tilbud om træningsaktiviteter, baseret på nyeste viden, og 

som har positiv effekt på trivsel og livskvalitet. 

 Undervisning i lov om magtanvendelse og arbejdsgange til 

håndtering af loven. 

 

 

3) Støtte og rådgivning til mennesker med demens 

Kurser for mennesker med demens og deres familier. Flere og bedre 

meningsfulde dag- og aflastningstilbud. Rådgivnings- og aktivitetscentre 

for mennesker med demens og deres familier. 
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Handlingsplanens forslag til kommunale initiativer 

 Skabe tilbud om kurser for mennesker med demens og for 

pårørende. Kurser med sigte på at mestre sygdommen og de 

udfordringer den medfører. 

 Udvikle dag- og aflastningstilbud for personer med demens med 

henblik på at øge fleksibilitet og kvalitet i tilbuddene. 

 Etablere fælles rådgivnings- og aktivitetscenter i samarbejde med 

andre kommuner og frivillige. 

 

 

4) Demensvenlige samfund og boliger  

Demensvenlige samfund lokalt og nationalt samt fokus på flere 

demensegnede boliger. 

 

Handlingsplanens forslag til kommunale initiativer 

 Udbredelse af viden om det demensvenlige samfund, gerne med 

inddragelse af personer med demens inde på livet, foreninger m.v.  

 Skabe flere demensegnede boliger. 

 

 

5) Øget videns- og kompetenceniveau 

Fokus på forskning på demensområdet og praksisnært kompetenceløft.  

 

Handlingsplanens forslag til kommunale initiativer 

 Deltagelse i forskningsprojekter. 

 Udbrede viden om/stille krav om personalets deltagelse i E-

learnings programmer. 

 Praksisnært kompetenceløft for personalet med henblik på 

anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis. 

 

I Svendborg kommune har vi i 2017 haft fokus på mange af initiativerne i 
handlingsplanen i forhold til borgere med demens, de berørte familier, 

medarbejdere og frivillige. Initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan 
vil i de fortløbende år blive integreret i Svendborg Kommunes demensindsats. 

 
Link til Den Nationale Handlingsplan: 

http://www.sum.dk/Temaer/National%20demenshandlingsplan.aspx) 
  

http://www.sum.dk/Temaer/National%20demenshandlingsplan.aspx
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4. Videreudvikling af demenspraksis 
 
Svendborg Kommune har fået 3.7 mio.kr fra Satspulje midlerne til 

kompetenceløft på demensområdet. Projektet benævnes ”Demens i Praksis” og 
forløber i perioden 1. november 2017 til 31.oktober 2019. 

Formålet med projekt er at øge trivsel og livskvalitet hos borgere med demens 
og deres familier. Den faglige kvalitet i plejen og omsorgen til borgere med 

demens på Svendborg Kommunes plejecentre skal udvikles og styrkes ved 

undervisning og praksisnær læring med udgangspunkt i personcentreret 
omsorg og i de øvrige metoder, der blev implementeret i forbindelse med 

demensrejseholdet i 2016.  
 

Målgruppen for projektet er SOSU hjælpere og SOSU assistenter, 
sygeplejersker, dagcentermedarbejdere og ledere på 8 udvalgte kommunale 

plejecentre. 

 
Der er i samarbejde med SOSU Fyn udviklet og planlagt ny 

nøglepersonsuddannelse, som indeholder de positive resultater fra 
demensrejseholdet. Som forberedelse til Nøglepersonuddannelsen anvendes e-

learningsprogrammerne fra Videnscenter for Demens, som er anbefalet i 
demenshandlingsplanen 2025. 

  
 

5. Kontakt- og Rådgivningscenter 
 
Svendborg og Ærø Kommune har sammen fået 2.8 mio. kr. fra Satspulje 

midlerne til etablering af et Rådgivnings- og kontaktcenter på Sydfyn.  
Projektperioden er fra 1. december 2017 til d. 1. oktober 2019. 

Formålet med projekt Rådgivnings- og kontaktcenter for demente og 
pårørende er  

 
 At etablere et Rådgivnings- og kontaktcenter for mennesker med 

demens og pårørende  
 At borgere med demens og pårørende kan få anonym og uvisiteret støtte 

og rådgivning om demens og hjælp til at mestre de nye udfordringer, 
demens medfører, således de kan leve et godt liv med demens og bevare 

tilknytning til hverdagslivet  

 Sammen med borgere, pårørende, frivillige og samarbejdspartnere at 
samskabe, udvikle og afprøve tilbud og aktiviteter i Rådgivnings- og 

kontaktcentret 
 

Målgruppen for projektet er hjemmeboende borgere med demens, herunder 
yngre borgere med demens og demens i de tidlige stadier af sygdommen og 

deres pårørende samt pårørende til borgere med demens på plejecenter. 
Der er i 2017 etableret styre- og projektgruppe. 
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Det forventes, at Rådgivningscenteret åbner sidst i marts 2018. 
Rådgivningscenteret benævnes ”Demenskontakten”. 

 
 

6. Bryghuset - Svendborg Demensby 
 
Bryghuset – Svendborg Demensby blev indviet den 21. november 2016, som 

Danmarks første demensby.  

Siden har der været stor bevågenhed fra medier fra ind- og udland, og 
Demensbyens beboere og personale har medvirket i diverse radioudsendelser, 

tv-udsendelser, aviser, magasiner m.m. I oktober 2017 fik Demensbyen 
ministerbesøg ved Offentlig Innovationsminister Sophie Løhde. 

Der har været mange henvendelser og stor interesse for at få en rundvisning i 
Demensbyen. Projektleder Annette Søby har igennem 2017 haft mere end 100 

rundvisninger af politikere, embedsmænd og sundhedspersonale fra andre 
kommuner, som har ønsket at få inspiration og input til egen udvikling af 

demensområdet. Der har endvidere været besøg fra Norge, Finland, Sverige, 
Tyskland, Japan og USA samt af diverse interessegrupper. 

Demensbyen har et team af 30 frivillige, som i samarbejde med personalet er 
med til at gøre en ekstra indsats for at skabe et godt hverdagsliv for beboerne. 

Der er mange tilbud om gruppedeltagelse i velvære, motion, samvær og meget 
andet. De frivillige indgår ikke i plejeopgaver, men deres indsats 

giver ”stjernedrys og flødeskum”. Det er frivillige, som dagligt står i butikken, 

tilbyder gå- og cykelture, deltager på motionshold mv. og det er frivillige, der 
har bygget hønsegård og deltager ved større arrangementer i byen. 

Demensbyen har også en støtteforening, som har til formål at være 
Demensbyens ambassadører udadtil. Støtteforeningen er aktiv med at ansøge 

fonde og puljer om midler til den fortsatte udvikling af Demensbyen. Midler der 
er anvendt til pavillon, vejviserkunst, udendørsmaleri mv.  

Den største donation har Støtteforeningen søgt og fået af Den A. P. Møllerske 
Støttefond – nemlig 4 millioner til udvikling af hele udeområdet. Beboere, 

pårørende, medarbejdere, frivillige, forskere m. fl. har været inddraget i 
forhold til ønsker og forslag til indretning. Det nye udeområdet forventes klar 

til officiel indvielse omkring 1. december 2018.  
 

 

7. Forskning på Demensområdet i Svendborg 
 

I efteråret 2016 indgik Svendborg kommune en aftale med Syddansk 
Universitet, University College Lillebælt og Social og Sundhedsskolen om et 4 

årigt forskningsprojekt om ”Demensbyens betydning for en hverdag med 
værdighed, tryghed og selvbestemmelse”. Der er fire delprojekter. 
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Dele af projekterne (projekt 2 og 3) foregår også udenfor Demensbyen, hvor 

borgere med let til moderat demens samt deres pårørende, som bor i eget 
hjem inddrages og interviewes.  

 
I oktober 2017 var der inviteret til fyraftensmøde i Svendborg Kommunes 

Sundhedshus, hvor man kunne høre, hvordan forskningsresultater skal 
medvirke til at skabe en endnu bedre omsorg og pleje af borgere med demens. 

Forskerne præsenterede på fyraftensmødet deres grundlag og planer for 

forskningen – og deres første erfaringer. Det var der rigtig meget inspiration 
og eftertanke i. 

 
 

8. Pilotprojekt - Spark of Life 
 

I foråret 2017 udførte projektleder Annette Søby og demenskonsulent 

Charlotte Gehring et pilotprojekt på to udvalgte afdelinger i Demensbyen for at 
afprøve den internationale filosofi ”Spark of Life”.  

”Spark of Life” handler om, hvordan vi drager omsorg og beriger et andet 
menneskets liv, hvordan vi skaber kontakt samt kommunikere med beboere 

med demens. Personalet samt pårørende og frivillige fra de to udvalgte 
afdelinger modtog undervisning i ”Spark of Life” filosofien. 

”Spark of Life” inkludere ligeledes et program for afholdelse af Solskinsklubber 
for beboere med demens - en aktivitetsklub. Som en del af pilotprojektet blev 

der etableret en Solskinsklub for fem beboere med svær demens. Der var 
bemærkelsesværdige forandringer blandt de fem deltagere, som større 

vågenhed og nærvær, og sprog som havde ligget i dvale blev vækket til live 
igen. 

 

Demensbyens 
betydning for 

personer med demens

Delprojekt I

Sundhedsfaglige 
kompetencer 

Evidens bag demenshaven

Meningsfulde aktiviteter

Delprojekt II 

Fysisk aktivitet og 
friluftsliv

Delprojekt  III

Relationer i et 
borgerinddragende 

samarbejde

Delprojekt IV

Ernæring
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9. Organisering af demensområdet i Svendborg Kommune 

 
Der er på demensområdet nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der har til 

opgave at udvikle demensområdet i Svendborg Kommune for såvel borgere 
som medarbejdere. 

Demens- Udviklings- og Koordineringsgruppen (DUK), er repræsenteret af 
sektionsledere fra hjemmeplejen og plejecentrene, en repræsentant fra 

hjælpemiddelafdelingen og de trænende terapeuter samt kommunens tre 
demenskonsulenter. 

Repræsentanter fra DUK deltager årligt i Demensdagene i København og 
Årsmøde for Demenskoordinatorer i Danmark.  

Indholdet i disse seminarer er seneste forskning på demensområdet, nyt 
lovstof, pleje- og omsorgsmæssige projekter m.v. Her hentes viden og 

inspiration til udvikling af demensområdet i Svendborg Kommune, planlægning 
og afvikling af Demensdagene i Svendborg Kommune samt øvrige temadage 

for medarbejdere og pårørende.  

 
Der er ansat 3 demenskonsulenter, 2 fuldtidsansatte og 1 på 31 timer/uge.  

Demenskonsulenterne er organiseret i Myndighedsafdelingen. Det er 
demenskonsulenternes ansvar at koordinere den samlede indsats på 

demensområdet i Svendborg Kommune. 
 

Demenskonsulenterne arbejder i tæt samarbejde med sektionsledere og øvrige 
medarbejdere fra hjemmepleje, plejecentre, dagcentre, visitatorer, 

Socialfagligt Center samt terapeuter i relation til udvikling/uddannelse, 
implementering og opgaveløsninger. 

 
 

10. Demenskonsulentens overordnede opgaver 
 
Det er demenskonsulentens opgave at være medvirkende til, at Svendborg 

Kommunes Demenspolitik udmøntes i praksis. Det være sig overfor borgeren 
med demens, dennes familie, medarbejderne på ældreområdet samt relevante 

samarbejdspartnere. 
 

Det er demenskonsulentens opgave at tage initiativer til udvikling og 
igangsættelse af tiltag på demensområdet til gavn for borgere med demens, 

deres familier, medarbejdere og til samfundet i øvrigt. 

 
Demenskonsulenten skal sikre implementering af Samarbejdsaftalen på 

Demensområdet og medvirke til fortsat udvikling i demensnetværk. 
 

Demenskonsulenten er myndighedsperson på Lov om Magtanvendelse, i 
Svendborg, Ærø- og Langeland Kommune, og skal sikre at ny lovgivning 

implementeres.  
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Demenskonsulenten skal være vidensperson for de øvrige medarbejdere på 
ældreområdet og rådgive, vejlede og supervisere i komplekse forløb ved 

borgere med demens. 
 

Demenskonsulenten skal være kontaktperson for henvendelser udefra, fra 
borgere med demens og deres familier, praktiserende læger, 

Gerontopsykiatrisk Team, Gerontopsykiatrisk Akutteam, Demensklinikken 
SHF/OUH m.v. 

 

 
Borgerrelaterede opgaver 

 
Demenskonsulenten skal stå til rådighed med råd og vejledning på 

demensområdet ved henvendelser fra borgere, pårørende, naboer m.v.  
 

Demenskonsulenten skal i henhold til samarbejdsaftalen tilbyde besøg til 
samtlige personer, der får stillet en demensdiagnose. Konsulenten besøger 

også borgere med demenssymptomer som ikke er udredt, men som har behov 
for støtte og vejledning. Opfølgende hjemmebesøg aftales med borger og 

pårørende efter behov, og intervallet vil være afhængig af kompleksiteten og 
den enkelte families situation. Demenskonsulenterne oplever, at denne faglige 

støtte, vejledning og koordinering er medvirkende til at sikre kvalitet i 
indsatsen.  

 

Demenskonsulenten skal fungere som konsulent for visitator m.fl. og deltage i 
hjemmebesøg sammen med øvrige fagpersoner. 

 
Demenskonsulenten skal visitere og anvise borgere med demens til 

demensbolig eller evt. ældrebolig samt deltage i boliganvisning. 
 

 
Antal borgere med demens tilknyttet demenskonsulenterne 

 
Antallet af demente borgere som er tilknyttet demenskonsulenterne i 

Svendborg Kommune har igennem årerne været støt stigende, og tendensen 
ser ud til at fortsætte i årene fremover. Antallet i december 2017 var 492 (Se 

graf på næste side). At kurven i 2017 synes knækket skyldes, at vores nye IT 
system er mere retvisende end i det tidligere.  
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11. Medarbejdernes kompetencer 
 

Der tilstræbes høj faglighed og tværfagligt samarbejde i demensindsatsen.  
 

Der er udarbejdet en kompetenceplan, som skitserer krav til uddannelse samt 
ansvars- og kompetenceområder i relation til borgere med demens.  

I kompetenceplanen fremgår det, at sygeplejersker i Svendborg Kommune har 
gennemført et opkvalificeringsforløb i demens.  

Social- og sundhedspersonalet i hjemmeplejen har minimum 1 uges 
uddannelse i demens.  

Personalet på demensdagcentre samt i demensboliger har minimum 3 ugers 
uddannelse i demens.  

Derudover er der udvalgt nøglepersoner i alle sektioner, som yderligere har 

gennemført 3 ugers uddannelse i demens, hvilket vil sige i alt 6 ugers 
uddannelse. 

Som yderligere opkvalificering udbydes uddannelse i neuropædagogik og 
øvrige relevante emner. 

 
Demenskonsulenterne er uddannede sygeplejersker og social- og 

sundhedsassistent med relevant videreuddannelse samt diplomuddannelse i 
demens. 
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Borgere med demens tilknyttet demenskonsulenterne i 
Svendborg Kommune
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12. Øvrige indsatser i 2017 
 

 

Demensdagene 2017 i København 
 

Svendborg Kommune bidrog aktivt under demensdagene i 2017 med oplæg 
ved projektleder Annette Søby i symposiet ”Demensvenlige opgivelser” med 

emnet Bryghuset – Svendborg Demensby. 
 

 
Arrangementer for borgere i Svendborg Kommune 

 
 Mestringskursus for familier med demens.  

Et forløb på to eftermiddage med oplæg ved overlæge og sygeplejerske 

fra Demensklinikken Svendborg Sygehus, advokat, pårørende og 

demenskonsulent. Her deltog 60 borgere 

 

 ”Klæd dig på til fremtiden” for +65 årige og for +75 årige med fokus på 

de muligheder der er i Svendborg Kommune for et aktivt seniorliv. 

Demenskonsulenterne var repræsenteret med en stand og oplæg 

 

 I anledning af den internationale Alzheimers Dag i september afholdtes 

”Åbent Hus” i de to demensdagcentre, Aldersroklubben og Byparken 17C 

 

Nye tilbud til personer med demens i 2017 
 

Udvidet træningstilbud 
 

 2014 blev der etableret to træningstilbud til mennesker med demens i let 

til moderat grad. Grundet stor tilslutning og venteliste blev der i 2015 

oprettet et tredje hold. I 2016 er der etableret endnu et træningshold 

samt et fitnesscenterhold, for personer med demens, således at der i alt 

er fire træningshold med fysisk og kognitiv træning.  

I 2017 er træning i Fitnesscenteret ændret til træning i det fri, hvilket 

har været med stor succes. 

Al træning varetages af ergo- og fysioterapeuter 

 

Daghøjskole 
 

 I 2016 er der etableret et tilbud om daghøjskole for personer med 

demens. Der afvikles 4 kursusforløb af 10 uger varighed om året. I 2017 
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er tilbuddet ændret således, at underviseren har demensfaglig erfaring. 

Aktiviteterne tager udgangspunkt i kursisternes ønsker under temaet 

”Mit Svendborg” og efterfølgende er der træning ved fysioterapeut. Der 

er stor efterspørgsel og venteliste. Tilbuddet er udviklet i samarbejde 

mellem AOF og demenskonsulenterne i Svendborg Kommune. Tilbuddet 

er finansieret via værdighedsmidlerne og forløber til og med 2018 
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13. Udviklingsmål – indsatser i 2018 
 
 

 Tilrettelæggelse og gennemførelse af kompetenceløft ved 

”Videreudvikling af demenspraksis” 

 Tilrettelæggelse og etablering af Rådgivnings- og Kontaktcenter for 

mennesker med demens og deres pårørende 

 Udvikle tilbud til at fremme en demensvenlig kommune 

 Forskningsprojekter i demensbyen samarbejde med UCL og SOSU Fyn 

 Fortsat udvikling af Daghøjskole med forløb forår og efterår 2018  

 Afvikle ny Nøglepersonuddannelse i samarbejde med SOSU Fyn 

 Arrangere og afholde Demensdage i Svendborg for medarbejdere  

 Arrangere og afholde temaeftermiddag om demens for borgere i 

Svendborg Kommune 

     
 
 

 


