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Forord 

Denne årsrapport om demensområdet i Svendborg Kommune har til formål at give en status på 

demensindsatsen i Svendborg i 2021, samt beskrive initiativer der er planlagt til det kommende år. 

Rapporten beskriver tilbuddene på demensområdet i Svendborg Kommune og giver læseren et 

indblik i de forskellige opgaver, aktiviteter og fremtidige mål for udviklingen på demensområdet. 

Covid-19 pandemien satte fortsat sit præg på 2021, og som en naturlig følge deraf indeholder 

denne årsrapport igen fortællinger om udsatte arrangementer som Covid-19 restriktionerne ikke 

tillod at gennemføre.  

Billedet på forsiden af rapporten er fra Svendborg Kommunes lancering af det nye nationale 

demenssymbol, hvilket er et godt eksempel på en begivenhed, der kunne gennemføres trods 

Covid-19. Symbolet viser et par hænder som rækker ud efter hinanden. Hænderne symboliserer, 

at alle mennesker kan have brug for hensyn eller en håndsrækning. Det gælder ikke mindst for 

mennesker med demens, som i særlig grad kan have brug for lidt mere tid og tålmodighed eller 

ekstra venlighed. 

”Jeg havde lidt svært ved at skulle gå med den. Men hvis jeg ser dårligt, bruger jeg briller og hvis 

jeg hører dårligt, så… Derfor bærer jeg nu symbolet, så andre kan se, at jeg nogle gange kan have 

brug for hjælp”, siger Jesper med demens  

(www.demensvenligtdanmark.dk/en-haandsraekning) 

Symbolet er lanceret af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, og der har i udviklingen 

af symbolet været brugerinddragelse fra mennesker med demens rundt omkring i landet – også 

borgere fra Svendborg var repræsenteret.  

Der var i 2021 ikke helt så omfattende nedlukninger pga. Covid-19 pandemien sammenlignet med 

2020, men særligt første kvartal i 2021 satte begrænsninger og påvirkede mennesker med demens 

og deres familier. Personalet i Svendborg Kommune har gjort en ihærdig indsats for at 

imødekomme ønsker og behov for aktivitet og aflastning. Personalet har i vid udstrækning forsøgt 

at få det bedste ud af det mulige og forsøgt at være kreative i processen. Således har 

medarbejdere fra aktivitetstilbud haft individuelle opgaver i ældreboliger, plejeboliger, eller 

private hjem og skabt kontakt og adspredelse ved individuelle besøg, gåture, busture mv.  

Trods værnemidler, afstand og vaccinationsprogrammer påvirker Covid-19 pandemien indtil videre 

fortsat hverdagen, og alternative løsninger som telefonmøder med familier, tilbud om 

undervisning i onlineversioner er i 2021 blevet bedre integreret.  

 

 

http://www.demensvenligtdanmark.dk/en-haandsraekning
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1. Indledning 

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 over 65 år lever med demens. 

Demens er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark, og der findes ingen helbredelsesmuligheder. 

Dagligt får 21 personer stillet en demensdiagnose hvilket svarer til ca. 8000 personer om året 

(Nationalt Videnscenter for demens, januar 2022). 

Nær 400.000 mennesker lever i dag som pårørende til et menneske med demens. Beregninger 

viser, at sygdommen i dag koster samfundet ca. 20 milliarder kroner om året (Nationalt 

Videnscenter for demens, december 2021). 

Nedenstående graf fra 2015 viser en forventet udvikling af demens i Danmark – pessimistisk skøn 

(rød) og optimistisk skøn (grøn). Grafen giver udtryk for at der i fremtiden vil være flere med 

demenssygdomme jf. den demografiske udvikling i ældrebefolkningen (Alzheimerforeningen, 

december 2020). 

 

 

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: 
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1. Tidlig opsporing, 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering, 3. Støtte og 

rådgivning til mennesker med demens, 4. Demensvenlige samfund og boliger samt 5. 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. 

 

2. 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 i samarbejde med Ældrepsykiatriske Teams). 

 

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 
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• 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. 

 

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 2021 fortsat haft fokus på mange af initiativerne i handlingsplanen i 

forhold til borgere med demens, de berørte familier, medarbejdere og frivillige. Initiativerne i Den 
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Nationale Demenshandlingsplan vil fortsat i de fortløbende år blive integreret i Svendborg 

Kommunes demensindsats. 

Link til Den Nationale Handlingsplan: 

De 23 initiativer i demenshandlingsplanen (sm.dk) 

 

3. Oversigt over tilbud på demensområdet 

 

 

3.1. Demenscenter Sydfyn 

Demenscenter Sydfyn er et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres 

familier i Ærø og Svendborg Kommune. Demenscenter Sydfyn tilbyder anonym og uvisiteret støtte 

til mennesker med demens, til familier og til samfundet som helhed. Formålet er at hjælpe familier 

med demens, med at mestre de ændrede livsvilkår, som sygdommen fører med sig, så de kan få 

mulighed for at leve det liv, de gerne vil. Der tilbydes åben rådgivning hver tirsdag kl. 10-12 ved en 

demenskonsulent. 

https://sm.dk/arbejdsomraader/aeldreomraadet/demens-i-danmark/de-23-initiativer-i-demenshandlingsplanen
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Medarbejderne i Demenscenter Sydfyn er uddannet demensveninstruktører og tilbyder 

undervisning om demens til borgere, forretninger og foreninger og andre - med det formål at gøre 

Svendborg til en demensvenlig kommune. I 2021 er provstiets præster blevet uddannet 

demensvenner og der har været en undervisningsseance på Ærø i efteråret. 

Der afholdes netværksgrupper for familie eller nær ven to gange om måneden. I efteråret 2021 er 

der startet et nyt samarbejde med provstiets præster, hvor en præst i en periode har deltaget i 

netværksgruppen og hvor emnet har været sorg. 

Demenscenter Sydfyn er en vigtig kontaktmulighed for mange familier, som har brug for støtte og 

rådgivning og døren står altid åben. 

For borgere med en demenssygdom i let til moderat grad er der tilbud om deltagelse i grupper 

med forskellige temaer som ”Syng sammen”, madværksted, kunstgruppe og huskeværksted 

(kognitiv stimulations terapi/hjernetræning) og forløb etableret i samarbejde med Naturskolen. 

Særligt holdene med huskeværksted er populære og der er 3 hold om ugen i Svendborg og 1 hold 

på Ærø. I kunstgruppen og ”Syng med” samarbejdes der med eksterne undervisere.  

I 2021 begyndte samarbejde med Svendborg biografen Scala, hvor brugere og deres familier 

kunne se filmen ”Pagten” om Karen Blixen i en lejet sal, kun for dem. Et samarbejder der skal 

fortsætte og udvikles i fremtiden.  

1-2 gange om måneden afholdes forskellige temaeftermiddage med blandt andet foredrag fra 

Forsorgsmusset, hjemløs fortælling, musikkoncerter med både dansk top, blues, jazz og gammel 

rock m.m. 

Der er regelmæssige tilbud om fællesspisning for både brugere og deres familier og flere har 

udviklet venskaber, fællesskaber og sammen deltaget i koncerter i Kulturpaladset, inden det 

lukkede ned. 

2021 blev også året, hvor Demenscenter Sydfyn fik leaset deres egen bus i fællesskab med Projekt 

Frirum. 
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3.2 Bryghuset Svendborg Demensby 

Det var med stor glæde at beboere, brugere, familier, frivillige, medarbejdere og andre blev 

inviteret til ”Den store genåbningsfest” den 17. juni efter corona-nedlukningen. Solen skinnede fra 

en skyfrihimmel, der var musik i gården, is fra Ishuset og pølser fra egen pølsevogn. Glad stemning 

og stor deltagelse.  

I foråret 2021 var Demensbyen så heldige også at kunne kalde sig for pølsevognsindehaver – da 

Demensbyens Støtteforening forærede stedet en pølsevogn. Pølsevognen er åben ved særlige 

lejligheder. 

Søndag den 21. november kunne Demensbyen fejre 5-års fødselsdag og der var lagt op til at 

markere dagen med Åbent hus med rundvisninger for interesserede, H.C. Andersens parade, 

servering af gløgg og æbleskiver fra Pølsevognen, vafler fra Ishuset, brændte mandler i gården, bål 

i haven og meget mere – men som så meget andet blev fejringen udsat. I stedet er fødselsdagen 

rykket til den 22. maj 2022 – til 5 ½ års fødselsdag.  

Demensbyens Støtteforeningen er fortsat en vigtig medspiller i udviklingen af Demensbyen. 

Støtteforeningens bestyrelsen har i 2021 fået tilsagn om økonomisk støtte fra den A.P. Møllerske 

Støttefond mod at Svendborg kommune ligeledes indgår i finansieringen af renovering af den 

gamle originale hestestald, der ligger op til Demensbyens store haveanlæg. Hestestalden skal 

renoveres til et fælles aktivitets- og festhus for beboere på alle kommunens plejecentre. Der har 

været afholdt brugerinddragelsesmøder på hhv. Aldersro plejecenter, Tåsinge Plejecentre og 

dagcenteret i Demensbyen, for at få beboernes input til indretning og aktiviteter af Hestestalden. 

Hestestalden forventes færdigrenoveret i sidste kvartal 2022. 
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Pga. Covid-19 har antallet af rundvisninger og besøg været begrænset, men det blev til et 

ministerbesøg i form af Social- og ældreminister Astrid Krag der kom på besøg den 30. august. 

Astrid Krag var meget interesseret i at mødes med beboere/brugere og nød kaffen og brunsviger i 

gården og fik masser af snak og indtryk af stedet. Også KL´s Sundhedsudvalg og direktøren for 

Ældresagen Bjarne Hastrup aflagde Demensbyen et besøg i 2021. 

Status på frivillighed i Demensbyen er at der pt. er 30 frivillige inkl. bestyrelsen i Demensbyens 

Støtteforening. Der er frivillige som er tilknyttet butikken, enkelte der kommer ud på afdelingerne 

og nogle spiller kort i dagcenteret, der er frivillige der er tilknyttet tilbuddet om aftenåbent to 

gange om ugen og der er 12 cykelvenner. 

To gange om ugen kommer der 2-4 cykelvenner og tilbyder cykelture ”ud i det blå” med kaffe og 

sandwich i cykelkurven. Det er en kæmpe succes og brugerne/beboerne holder meget af 

cykelturene og samværet med de frivillige. Der er skabt en tradition, at der to gange årligt bliver 

arrangeret en stor fælles cykeltur. Fællesturen i sensommeren gik til Skarø. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Træning Demens 

Træning Demens er et tilbud for mennesker med demens bestående af 4 hold, med fysisk og 

kognitiv træning i natur og træningscenter og har afsæt i socialt samvær. Tre hold benytter 

træningslokale på Plejecenter Aldersro og det fjerde hold benytter træningsfaciliteter omkring SG 

Huset og træner primært udendørs. Al træning varetages af ergo- og fysioterapeuter. Der er 

tilknyttet en frivillig på to af holdene. Træningen er tidligere evalueret af forskere fra UCL og tager 

udgangspunkt i evidensbaseret forskning (ADEX projektet). 

 

3.4 Certificering af træning i pleje- og aktivitetscentre 

I samarbejde med Svendborg senioridræt, arbejder plejecentrene hen imod certificering som 

senioridrætscenter. Et senioridrætscenter skal kunne tilbyde minimum tre ugentlige aktiviteter 

med et fysisk islæt, f.eks. stolegymnastik, gåture, spil og dans. Det er ansatte på plejecentrene, der 

sammen med frivillige gennemfører aktiviteterne. De er/bliver alle blevet kvalificeret og klædt på 
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til opgaven via to kursusdage med ca. et halvt år imellem. Det er Dansk Arbejderidræt (DAI) der 

står for kurserne. Alle plejecentre har modtaget forskellige rekvisitter og spil. 

I samarbejde med Svendborg Senior Idræt har der været arbejdet hen imod at alle kommunale 

plejecentre med udgangen af 2021 skulle være idrætscertificerede. Planen er forsinket grundet 

Covid-19. Aktuelt er Plejecenter Thurøhus og Wandallshaven idrætscertificeret. Alle øvrige 

plejecentre forventes certificeret i løbet af 2022. Ovenstående understøtter 

demenshandlingsplanen initiativ 2 vedr. flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet. 

 

3.5 Daghøjskole 

Daghøjskole er udviklet i samarbejde mellem AOF og demenskonsulenterne i Svendborg 

Kommune og er etableret i 2016 som et tilbud om daghøjskole for personer med demens. Der 

afvikles 4 kursusforløb af 10 ugers varighed om året med demensfaglig holdleder. Der er 6 

kursister på hvert hold og for deltagelse er der en mindre egenbetaling. Holdene møder ind på 

AOF, og aktiviteterne foregår ofte ude i Svendborg by og tager udgangspunkt i kursisternes ønsker. 

Dagen afsluttes med fysisk træning ved ergoterapeut. 

I 2021 blev kursusforløbet i starten af året aflyst grundet Covid-19 og pauseret i efteråret, da der 

ikke var nok tilslutning af kursister. Tilbuddet vil fortsætte i 2022, men er aktuelt under udvikling 

ift. målgruppe og indhold.  

  

 

 

 

 

 

 

Foto: Daghøjskolen på havnen og kigger efter delfinen Delle. Foto: Julie Lindgren. 

 

3.6 Tilbud til familie og netværk 

I Svendborg Kommune er der tilbud om deltagelse i netværksgrupper. Netværksgrupperne er et 

frirum, hvor der udveksles oplevelser, erfaringer og tanker om fremtiden med mennesker i lignede 

situationer.  
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I 2021 har der været 3 hold opdelt efter ægtefæller under 70 år, ægtefæller over 70 år og specifikt 

er der en gruppe for ægtefæller til mennesker med Parkinsons sygdom. Derudover er der i 

Demenscenter Sydfyn en åben netværksgruppe hver 14. dag. Netværksgruppen for voksne børn 

har været pauseret, da tilslutning og fremmøde var minimalt, men gruppen forventes genoptaget i 

2022. 

Tovholdere for grupperne er sygeplejersker i område Øst og Vest, så alle områder så vidt muligt er 

repræsenteret. Demenskonsulenterne indkalder tovholdere for grupperne til to årlige møder med 

henblik på koordinering og sparring. Demenskonsulenterne deltager i møderne ad hoc. 

Ud over netværksgrupper tilbydes undervisning for familier med demens. Informationsaftener 

kaldes ’Lev med demens’ og tilbydes forår og efterår med oplæg ved læge fra Demensklinikken 

Svendborg Sygehus, advokat, terapeut vedr. velfærdsteknologi, træningsterapeut, ægtefælle til en 

person med demens og demenskonsulent. Her deltager ca. 40-50 deltagere pr. aften og afholdes i 

Sundhedshuset. Undervisningen blev aflyst i 2020 pga. Covid-19 og blev erstattet af online 

undervisning i januar 2021. Undervisningen i efteråret 2021 blev gennemført som planlagt. 

Demenskonsulenterne tilbyder ligeledes individuelle samtaler til borgerens familie og nære 

netværk. 

 

3.7 Folkeoplysning 

Svendborg Kommune tilbyder årligt et folkeoplysende møde i samarbejde med AOF og Alzheimers 

foreningen Fyn. Arrangementet i 2021 blev udsat pga. Covid-19. 

 

4. Demensudvikling i Svendborg Kommune 

4.1 DUS 

 

Der er på demensområdet nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som har til opgave at udvikle 

demensområdet i Svendborg Kommune for såvel borgere som medarbejdere. 

Demens Udvikling Svendborg (DUS), er repræsenteret af sektionsledere fra hjemmeplejen og 

plejecentrene, en repræsentant fra hjælpemiddelafdelingen og de trænende terapeuter samt 

kommunens fire konsulenter på demensområdet. Arbejdsgruppen har i 2021 haft særligt fokus på 

vidensdeling og uddannede demensnøglepersoner, som er repræsenteret i alle 

hjemmeplejesektioner og plejecentre. Derudover har arbejdsgruppen i 2021 gennemført 

revidering af den eksisterende seksualpolitik og planlagt temaeftermiddag for medarbejdere om 

Ældre, demens og seksualitet i november 2021. Temaeftermiddagen blev dog udsat af to omgange 

– først ændret til online format og siden udsat til 2022 pga. Covid-19. 
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Repræsentanter fra DUS deltager årligt i de nationale Demensdage samt på Årsmødet 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 

Demenstemadag i Svendborg Kommune samt øvrige temaeftermiddage for medarbejdere, 

borgere og familier. 

 

4.2 Forskningsprojekt i Demensbyen 

Det 4-årige forskningsprojekt om ”Demensbyens betydning for en hverdag med værdighed, 

tryghed og selvbestemmelse” har i 2020 nået sin afslutning. I efteråret 2016 indgik Svendborg 

Kommune en aftale med Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Social og 

Sundhedsskolen om forskningsprojektet. Der var fire delprojekter (se illustration). 

 

 

Svendborg Kommune var vært ved en forskningskonference den 21. september 2021, hvor 

resultaterne af forskningsprojektet blev præsenteret over for medarbejdere fra kommunen og 

andre interesserede. https://www.svendborg.dk/forskningidemens 

 

 

4.3 Demenssymbolet 

Brugerne i Demenscenter Sydfyn har i samarbejde med ”Folkebevægelsen for et demensvenligt 

Danmark” medvirket til udviklingen af et nationalt demenssymbol. Et symbol som f.eks. kan være 

en pin, der kan bæres på frakken og gøre omgivelserne opmærksomme på, at personen kan have 
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behov for hjælp og støtte. Demenssymbolet blev lanceret på landsplan i demensugen i uge 19 og 

havde særlig fokus på demensvenlighed.  

Svendborg Kommune iværksatte den 12. maj 2021 en begivenhed hvor mennesker med demens, 

familier, frivillige og personale delte ud af bagerbrød doneret fra lokale bagerier sammen med 

information om symbolet, med det formål at sætte fokus på det nye demenssymbol og øge 

opmærksomheden på demensvenlighed. 

Derudover var der samme dag på torvet afsløring af to nye grønne bænke, med påskrevet citater 

fra mennesker med demens fra Svendborg. ”Livsbænkene” skal medvirke til at øge fokus på 

demensvenlighed. 

Citater fra bænkene: 

”Du kan ikke se jeg har en sygdom, det er et svære ved det…” 

”Det er vigtigt for mig at være omgivet af trygge rammer og folk kender til min sygdom” 

”Det betyder meget for mit humør at komme i Demenscenter Sydfyn” 

”Jeg ville ønske du turde spørge til hvordan jeg har det”’ 

”Det tager noget af presset derhjemme at komme ud.” 

 

 

4.4 Demensalliancen 

Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og 
Ergoterapeutforeningen og har en fælles vision et demensvenligt Danmark hvor ingen er alene 
med demens. Svendborg Kommune har valgt at være en del af Demensalliancen. Siden 
Demensalliancens etablering 2014 er der arbejdet på at sikre politiske og praktiske forbedringer. 
Svendborg Kommune har de sidste år været repræsenteret ved det årlige Demenstopmøde med 
deltagelse af politikere, embedsmænd og medarbejdere. 
Svendborg Kommune har deltaget i den årlige workshop Demensrummet, hvor formålet er at få ny 
inspiration og udvikle og forstærke lokale demensindsatser  
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4.5 Projekt Frirum 

Svendborg Kommune har søgt og modtaget midler til projekt Frirum, der er et projekt fra 

Sundhedsstyrelsens aflastnings- og frirumspulje på 4,1 mio. kr. Det 3-årige projekt løber fra januar 

2021 frem til 30. november 2023. Projektet indeholder tre tilbud, der retter sig mod forskellige 

målgrupper og behov hos borgere med demens og deres familier. Der er i projektet indbygget 

halvårlige evalueringsmøder, hvor brugerne har indflydelse. 

Delprojekt 1 omhandler mere fleksible gæsteophold. 7 gæsteboliger på Bryghuset - Svendborg 

Demensby er øremærket korte midlertidige ophold for borgere med demens, hvor formålet med 

opholdet er at give ægtefællen et frirum. Projektet forventes at betyde bedre og hyppigere 

muligheder for ophold i kendte, velegnede rammer med specialiseret personale for borgere med 

moderat til svær demens. Der er hyppig supervision af personalet ved demenskonsulent. I foråret 

2021 blev de første 2 boliger taget i brug og der er næsten fuld belægning. Behovet er forskelligt 

og der bookes i gennemsnit ophold af 5 dages varighed og flere gentager opholdet i løbende 

interval. Det forventes at antallet af boliger i projektet øges i løbet af 2022 efterhånden som 

tilbuddet bliver udbredt og efterspørges. Tilbuddet kaldes Pensionatet. 

Der er ligeledes ansat en musikterapeut 8 timer/uge i Pensionatet, som anvendes til at skabe en 

relation og god stemning både i fællesskabet og på individuelt niveau. 

Delprojekt 2 omhandler et alternativt tilbud til de borgere med let til moderat demens, som ikke 

ønsker at benytte eksisterende tilbud i dagcenteret. Tilbuddet er en køretur i bus i samvær med 

andre, hvor oplevelser indbygges undervejs af de to medarbejdere. Busture tilrettelægges både 

dag, aften og weekend i afprøvningsperioden, alt efter brugernes ønsker og behov. Der er god 

efterspørgsel af tilbuddet, men som alle andre tilbud har covid-19 også her medført ufrivillige 

pauser i køreplanen. Tilbuddet kaldes Bussen. 

Delprojekt 3 omhandler hjemmeaflastning og er et samarbejde med frivillige organisationer Røde 

Kors og Ældre Sagen. Formålet med delprojekt 3 er at etablere en besøgsven af huset, således at 

besøgsvennen tilbyder en gåtur, drikker en kop kaffe, mens den raske ægtefælle får et pusterum. 

Formålet med besøget kan også være at besøgsvennen deltager og støtter i fællesaktiviteter, 

samtaler med den raske ægtefælle eller begge. Delprojekt 3 har været forsinket af covid-19 

restriktioner. Tilbuddet kaldes Ven af huset. 

 

4.6 Befordringspulje 

Afledt af demenshandlingsplanen 2025 havde Svendborg Kommune ansøgt og fået bevilget midler 

til projektet ’Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose’ via 

Sundhedsstyrelsen. Projektets formål var at styrke indsatsen for transportmuligheder for 

mennesker med demens bosat i eget hjem, der havde ønske at komme ud til fritidsformål som 

f.eks. indkøb, besøge familie, sociale og kulturelle tilbud m.v.  
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Projektperioden var fastsat fra august 2019 til april 2021. Sundhedsstyrelsen valgte at forlænge 

projektperioden et halvt år frem til oktober 2021. 

Puljen gav mulighed for at enlige kunne deltage i aktivitetstilbud i f.eks. Demenscenter Sydfyn, 

AOF Daghøjskole og lign. samt gav ægtefællen mulighed for et pusterum, da ægtefællen ofte står 

for transport. Muligheden for kørselsordning til mennesker med demens ophørte i oktober 2021 

ved projektets afslutning. 

 

5. Konsulenternes overordnede opgaver 

Konsulenterne på demensområdet er organiseret i Myndighedsafdelingen og er medvirkende til at 

koordinere og udføre den samlede indsats på demensområdet i Svendborg Kommune. 

På demensområdet er det konsulenternes overordnede 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 konsulenternes opgave at tage initiativer til udvikling, igangsættelse af tiltag og medvirke i 

udviklingsprojekter på demensområdet til gavn for borgere med demens, deres familier, 

medarbejdere og til samfundet i øvrigt. 

 

5.1 Demenskonsulenterne 

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 være med til at sikre at ny lovgivning implementeres.  

Demenskonsulenterne arbejder i tæt samarbejde med sektionsledere og øvrige medarbejdere fra 

hjemmepleje, plejecentre, aktivitetscentre, demensdagcenter, visitatorer, Socialfagligt Center, 

Demenscenter Sydfyn samt terapeuter i relation til udvikling/uddannelse, implementering og 

opgaveløsninger. 

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 fra borgere med demens og deres 

familier, praktiserende læger, Gerontopsykiatrisk Team, Gerontopsykiatrisk Akutteam, 

Demensklinikken SHF/OUH m.v. 

Demenskonsulenten skal stå til rådighed med råd og vejledning på demensområdet ved 

henvendelser fra borgere, pårørende, naboer m.v.  
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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 afhængigt 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/plejebolig eller 

evt. ældrebolig samt deltage i boliganvisning. 

 

5.2 Demensfaglig konsulent 

Den demensfaglige konsulent arbejder tæt med demenskonsulenterne ift. udvikling på 

demensområdet. 

Den demensfaglige konsulent er formand for Demensudvikling Svendborg (DUS), som er ansvarlig 

for udvikling og implementering af ny viden og nye tiltag på demensområdet. 

Den demensfaglige konsulent er leder for Demensdagcenteret i Demensbyen og skal i samarbejde 

med demensbyens ledere sikre udvikling af demensbyen. Desuden er den demensfaglige 

konsulent leder for Demenscenter Sydfyn og skal i samarbejde med medarbejdere sikre udvikling 

af Demenscenter Sydfyn. 

Den demensfaglige konsulent er som koordinator for Demensven-instruktører i kommunen 

medvirkende til der udarbejdes strategier for at Svendborg Kommune bliver en demensvenlig 

kommune. 

 

5.3 Antal borgere med demens tilknyttet demenskonsulenterne 

Antallet af borgere med demens som demenskonsulenterne har en indsats omkring, har igennem 

årene været støt stigende, og tendensen ser ud til at fortsætte i årene fremover. Antallet af 

borgere med demens, som demenskonsulenterne havde en indsats omkring, var i 2021 på 616 

borgere. 
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6. 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 løbende gennemfører 

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 demensnøglepersoner i alle sektioner, som yderligere har gennemført 3 

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

Der er i samarbejde med SOSU Fyn udviklet og planlagt nøglepersonsuddannelse, som indeholder 

de positive resultater fra Demensrejseholdet og Demens i Praksis. Som forberedelse til 

demensnøglepersonuddannelsen anvendes e-learningsprogrammerne fra Videnscenter for 

Demens, som er anbefalet i demenshandlingsplanen. 

I 2021 har der ikke været oprettet og uddannet et hold demensnøglepersoner. Der er planlagt 

hold i 2022. 

Svendborg Kommune har i 2021 uddannet Marte meo terapeuter, som skal bidrage med 

kompetenceløft i personalegrupper i borgerforløb med høj kompleksitet. 

DUS eftermiddagen med temaet Demens & Musik blev i november 2020 udsat pga. covid-19. 

Temaeftermiddagen blev gennemført i april 2021 ved forskningsassistent Aase Marie Ottesen fra 

Aalborg Universitet i en online-version og alle medarbejdere fra ældreområdet var inviteret. 
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Demenskonsulenterne er uddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistent med relevant 

videreuddannelse samt diplomuddannelse i demens. Den demensfaglige konsulent har 

diplomuddannelse i ledelse. 

Demenskonsulenterne gennemførte i 2021 et forløb på 6 dages Masterclass arrangeret af UCL som 

et opkvalificeringsforløb for demenskonsulenter/demenskoordinatorer på Fyn. 

 

7. Indsatser i 2022 

 

• Undervisning for familier med demens ’Lev med demens’; 3 aftener forår og 3 aftener 

efterår 

• Online undervisningstilbud til medarbejdere om lovgivning om magtanvendelse; forår og 
efterår 

• Udvikle tilbud til at fremme Svendborg som en demensvenlig kommune, i samarbejde med 
Demens Alliancen 

• Uddannelse af nyt hold demensven-instruktører 

• Tilbud for medarbejdere i Scala Svendborg med filmen ”Det er ikke slut endnu” (fra 

Plejehjemmet Dagmarsminde, Sjælland) 

• Demensnøglepersonuddannelse i samarbejde med SOSU Fyn 

• 6 årlige temaeftermiddage for demensnøglepersoner 

• DUS temaeftermiddag for medarbejdere i Svendborg kommune  

• Folkeoplysende arrangement om demens for borgere i Svendborg Kommune i samarbejde 

med Alzheimerforeningen 

• Videreudvikling af tilbuddet AOF Daghøjskole for mennesker med demens 


