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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. 89.000 danskere har en demenssygdom.
I Danmark er demenssygdomme den 5. hyppigste dødsårsag, og der findes
ingen helbredelsesmuligheder (Nationalt Videnscenter for demens, januar
2019).
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 2019).
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 giver fortsat anledning til stor
opmærksomhed i ind- og udland og der er mange fremvisninger.
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2. Fremskrivning af demens i Svendborg Kommune
Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark har tidligere årligt udgivet en
statistisk fremskrivning af antal personer med demens. Dette er ifølge
videnscenteret ophørt, da de fandt det for usikkert. Sidste fremskrivning er fra
2017.

Svendborg Kommune
2017

2020

2025

2030

2035

2040

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

Fremskrivning af
ældrebefolkning (60+ årige)

I alt

1.076

1.140

1.298

1.051

1.182

1.291

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 Elearnings programmer.
 Praksisnært kompetenceløft for personalet med henblik på
anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis.
I Svendborg Kommune har vi i 2018 haft tiltag der adresserer alle af
ovenstående anbefalinger på det kommunale område i forhold til borgere med
demens, de berørte familier, medarbejdere og frivillige. Svendborg Kommune
vil i 2019 fortsat sikre at initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan er
integreret i Svendborg Kommunes demensindsats.
Link til Den Nationale Handlingsplan:
http://www.sum.dk/Temaer/National%20demenshandlingsplan.aspx)
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4. Videreudvikling af demenspraksis
Demens i Praksis; Svendborg Kommune har ansøgt og modtaget 3.7 mio. kr.
fra Sundhedsstyrelsen til kompetenceløft på demensområdet på kommunens
plejecentre.
Projektet ”Demens i Praksis” forløber i perioden 1. november 2017 til 31.
oktober 2019.
Formålet med projektet er gennem praksisnær undervisning, at øge den
demensfaglige kvalitet i pleje og omsorg, og derved opnå bedre trivsel og
livskvalitet – hos beboere og deres familier.
8 af kommunens plejecentre er inkluderet i projektet.
4 plejecentre/5 sektioner (Bryghuset har to sektioner på ét plejecenter) har
modtaget undervisningsforløb i efteråret 2018 og der er planlagt et nyt forløb
for 4 andre plejecentre i foråret 2019.
Målgruppen er alle fastansatte medarbejdere inklusiv sektionslederne på de 8
plejecentrene. Det betyder, at der i efteråret 2018 har været ca. 200
medarbejdere tilknyttet projektet.
Undervisning tager udgangspunkt i praksis og i medarbejderens hverdag,
erfaringer og udfordringer. Der undervises efter psykolog Tom Kidwoods
teorier og menneskesyn til mennesker med en demens diagnose. Det handler
om at se bagom sygdommen og se det enkelte mennesket, om
kommunikation, nærvær og relationer.
Hver medarbejder får et forløb med 3 undervisningsdage og efterfølgende 4
læringsgrupper med reflekterende team som metode. Holdene er tilrettelagt
således at medarbejderne fra samme sektion er på hold sammen.
Undervisningen forestås af fire sygeplejersker fra Ældreområdet, som er fri
købt til projektet.
Som noget helt særligt tilbyder underviserne alle medarbejder, på hvert forløb,
at tage ”med på job”, det er for at understrege at udgangspunktet for
projektet er en praksisnært tilgang og ud fra den holdning, at det er i praksis
rigtig meget læring finder sted. Medarbejderne får mulighed for at reflektere
og blive mere bevidste over egen praksis.
Projektet ”Demens i praksis” evalueres internt af Steen Kabel og eksternt af
Epinion.
Sideløbende med projektet gennemføres et kompetenceforløb for lederne med
henblik på at understøtte medarbejdernes læring og den fortsatte
implementering i daglig praksis.
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5. Kontakt- og Rådgivningscenter
Demenscenter Sydfyn
Rådgivnings- og Kontaktcenter for mennesker med demens og deres
pårørende i Ærø og Svendborg Kommune.
I december 2017 fik Ærø og Svendborg Kommune 2,8 mio. kr. fra Satspulje midlerne
til etablering af et Rådgivnings- og kontaktcenter på Sydfyn.
Målgruppen for projektet er hjemmeboende borgere med demens i let til moderat fase
og pårørende til borgere med demens i alle faser.
Projektperioden er fra 1 december 2017 til 1. oktober 2019.
Demenscenter Sydfyn er etableret i Sundhedshuset, Hulgade 9, 2 lokaler med et
mindre køkken. Der var indvielse i marts 2018.

Rådgivning
Demenscenter Sydfyn tilbyder anonym og uvisiteret støtte til mennesker med
demens, til pårørende og til samfundet som helhed.
Formålet er at hjælpe familier, som lever med demens, med at mestre de ændrede
livsvilkår, som sygdommen fører med sig, så de får mulighed for at leve det liv, de
gerne vil.
Der har i 2018 været ca. 18 – 20 henvendelser/måned vedr. rådgivning, og der er
positive tilbagemeldinger fra de borgere, der har benyttet tilbuddet.
Rådgivningscenteret tilbyder undervisning/information om demens til borgere,
forretninger og foreninger m.v. med det formål at gøre Svendborg til en mere
demensvenlig kommune (se senere)
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Aktiviteter
For at sikre brugerinddragelse er der i 2018 afholdt adskillige workshops for
målgruppen, og med udgangspunkt i de forslag, der er kommet frem, er der etableret
forskellige tilbud til borgere med demens og til pårørende.
I 2018 har der været tilbud om deltagelse i Huskeværksted (Kognitiv Stimulations
Terapi), Udeliv- Gågruppe, Spil for Sjov, Madværksted, Musik og Sang,
Kunstværksted, Netværk for pårørende samt Fredagsbar.
Tilbuddene bliver til stadighed tilpasset ud fra aktuelle ønsker og behov.
Arrangementer
Der har i 2018 været tilbud om deltagelse i forskellige arrangementer og samvær med
ligestillede, f.eks. udflugt til Ærø, en dag med Naturvejleder, besøg på
Forsorgsmuseet, besøg på bryggeri, besøg hos kunstner, lokale musikarrangementer,
og julefrokost. Der er god tilslutning til arrangementerne.
Frivillige er en naturlig del af Demenscenter Sydfyn og indgår i de forskellige
aktiviteter.
Etablering af Rådgivnings- og kontaktcenter har været et spændende
udviklingsarbejde i 2018, og vi ser frem til at videreudvikle tilbuddene i samarbejde
med målgruppen, frivillige og øvrige samarbejdspartnere.
I 2019 vil vi øge fokus på information samt tilbud om afprøvning af velfærdsteknologi,
som kan være med til at øge livskvalitet hos mennesker med demens og hos
pårørende.
Derudover skal vi udvikle tilbud i relation til den nye pulje, som Svendborg og Ærø har
fået til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud til mennesker med
demens. En pulje på 2,3 mio. kr. som er forankret i Demenscenter Sydfyn.
Demenscenter Sydfyn har tidligere heddet Demenskontakten. Da et veletableret
sjællandsk center af samme navn har gjort indsigelse, er navnet blevet ændret ved
hjælp af brugerinddragelse.

6. Bryghuset - Svendborg Demensby
Årsrapport Demensbyen 2018:
Demensbyen har fortsat haft et travlt år med mange interesserede gæster fra
ind- og udland samt stor medie bevågenhed. Der har været ca. 90
rundvisning i 2018.
Årets højdepunkt for besøg var den 3. september, hvor Hendes Majestæt
Dronning Margrethe gæstede stedet i forbindelse med sommertogten til
Svendborg. Det var en stor ære samt oplevelse, og det var til stor glæde og
fornøjelse for alle beboere, dagcentergæster, pårørende, frivillige og
medarbejdere.
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Beboerne i Demensbyen havde også fornøjelsen af at blive en del af
filmfestival Svend, hvor æresgæsten Ghita Nørby og filmstruktør Michael Noer
kom på besøg i forbindelse med at filmen ”HUS NØGLE SPEJL” blev vist for
beboere, pårørende m. fl. hvor Ghita Nørby spillede hovedrollen og Michael
Noer var filmens instruktør.
I november fik Demensbyen besøg af et australsk tv-hold, hvis formål var at
optage en dokumentar udsendelse og vise hvordan vi tackler den øgede
stigning af borgere med demens i Svendborg kommune. Optagelserne var
primært fra Demensbyen, men Demenscenter Sydfyn blev også besøgt. Med
sig havde filmholdet et ægtepar, hvor manden havde demens i let grad.
Udsendelse forventes at blive sendt i Australien i marts 2019.
”Bryghuset Svendborg Demensby” har også bidraget med en artikel om stedet
i ”Denmark – a dementia friendly society”, et white paper udarbejdet af
HeathCare Denmark.
https://www.healthcaredenmark.de/media/1626294/HCD-Dementia-whitepaper-v1-single-0318.pdf
Det store fantastiske anlægsarbejde i forbindelse med udvikling af udeområdet
forventes færdig gjort primo 2019. Støtteforeningen har gjort en formidabel
engageret indsats som bygherre og i hele processen fra start til slut.
Støtteforeningen har lagt stor vægt på vigtigheden af brugerinddragelse.
Haven kommer til at indeholde: blomster-, træ- og metalværksteder,
blomsterportal, walk-in kaninbur, campingvogn, hønsegård, ishus, sø,
rislebæk, køkkenhave, drivhus, bålsted, motionsområde, pavillion, trampesti,
toilet, samt et belyst sikkert stisystem.
Sidst på året startede en sammenlægningsproces, hvor ældreområdets 2
demensdagcentre blev sammenlagt med Demensbyens demensdagcenter.
Demensdagcenteret er et tilbud for hjemmeboende borgere med demens samt
stedets egne beboere. Fra januar 2019 tilbydes brugerne mindre
grupper/klubber som sammensættes udfra den enkeltes interesser, ønsker og
behov.
Igen i år har der været interesse fra Sverige og Norge om at få oplæg om
Demensbyen på konferencer.
I november var projektleder Annette Søby således inviteret til en konferensen
om "Framtidens boende för äldre 2018" arrangeret af Ability Partner Europe AB
i Sverige, og dagen efter gik turen til Oslo, hvor "Skadeforebyggende forum /
Norwegian Safety Forum" afholdt seminar.
På disse konferencer/seminarer oplever Annette Søby at interessen for
"demensby-fænomenet" er enorm og spørgelysten stor.
Men der opleves også en vis skepsis specielt i Sverige ift. at samle borgere
med samme diagnose et sted.
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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”.

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

Forskningssamarbejdet består af 4 delprojekter.
Delstudie 1 finder sted i 2017 – 2020, delstudie 2 og 3 i 2017 – 2018 og
delstudie 4 i 2019 – 2020.
Delstudier i projektet:
1. Betydningen af de sundhedsprofessionelles kompetencer i
Demensbyens hverdag
Dette delprojekt har til formål at undersøge samspillet mellem de sundhedsprofessionelles kompetencer og mulighederne for en værdig og meningsfyldt
hverdag for personer med demens. Delstudiet indgår i et forskningsprojekt,
hvor betydningen af demensbyens nye rammer og nye tilganges udforskes.
• Delprojektet har form af en virkningsevaluering, hvor implementeringen af
de nye rammer og nye tilgange følges empirisk. Implementeringsprocesserne
beskrives og diskuteres herefter ved brug af casestudier samt forandrings- og
implementeringsteorier.
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• Sideløbende identificeres evidens og teori bag de sundhedsprofessionelles
kompetencer til pleje og rehabilitering af borgere med demens med særlig
vægt på tilgange til livskvalitet for personer med demens.
• Afslutningsvis vil studiet anvende praksisnære metoder til erfaringsopsamling
og refleksion med henblik på at sikre en fortløbende kompetenceudvikling og
udarbejdelse af undervisningsmateriale
Kontaktpersoner: Hanne Kaae Kristensen
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/hanne-kaae-kristensen(d1c15cf591fd-4630-af6a-ba11403abd01).html
og Kamilla Kielgaard https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/kamillakielsgaard(11137445-81da-4459-a6e2-1355b05e3fa4).html
2. Fysisk aktivitet og friluftsliv i Demensbyen
Formålet med projekt ”Fysisk aktivitet og friluftsliv i Demensbyen” er at
identificere behov, motiver, muligheder og barrierer for fysisk aktivitet og
friluftsliv hos borgere med moderat til svær demens, og igangsætte
implementeringen af disse tilbud i dagligdagen.
”Flere” og ”bedre” tilbud om fysisk træning og aktivitet til borgere med demens
og deres pårørende er et vigtigt prioriteringsområde i Den Nationale
Demenshandlingsplan 2025. For at kunne tilbyde fysisk aktivitet, der er
relevant, interessant og realistisk for borgere med moderat til svær demens er
det imidlertid centralt, at inddrage såvel borgerne samt disses pårørende,
plejepersonale samt andre interessenter i udviklingen og driften af disse tilbud.
Kontaktpersoner: Tina Junge https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/tinajunge(248f2025-f601-4572-adb6-13dc9a92b598).html
og Hans Kromann https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/hans-kromannknudsen(f6a80c04-acfb-4ebb-bbd9-d996fd6d2885).html
3. Relationer, kommunikation og samarbejde
Formål: Gennem brugerbaseret forskning ønskes det at udvikle og implementere tiltag, der kan optimere kommunikation og samarbejde mellem
mennesker med demens, pårørende, sundhedsprofessionelle og frivillige
tilknyttet den kommunale ældresektor i Svendborg Kommune.
Delprojekt III består af tre delstudier med fokus på: 1) Hjemmeboende borgere med let til moderat demens, 2) Pårørende til borgere med demens bosat i
demensbyen samt 3) Borgere, der arbejder som frivillige i demensbyen.
Gennem kvalitative metoder søger studierne at udvikle og implementere
konkrete indsatser, der skal afspejle de oplevelser, ønsker og behov, som
mennesker med demens og deres pårørende har og samtidig være baseret på
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den bedste og nyeste viden om, hvad der kan bidrage til større livskvalitet i
den demensramtes og de pårørendes hverdag.
Kontaktpersoner: Lene Moestrup
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/lene-moestrup(b5ec9bc0-552c4f92-9dd2-df00a997660c).html
og Hanne Peoples https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/hannepeoples(a0ca6f5f-97a7-4a7d-bcc1-02b86f53e986).html

4. Betydningen af Demensbyens rammer for måltider og
ernæringstilstande
Dette delprojekt har til formål at undersøge de fysiske og sociale rammers
betydning for måltider og ernæringstilstande blandt borgere med demens
bosiddende i Demensbyen.

Delprojektet er under udvikling.
Kontaktpersoner: Palle Larsen
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/palle-larsen(66794e08-8226-47e4a21f-f329638ef5e8).html
og Lene Moestrup https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/lenemoestrup(b5ec9bc0-552c-4f92-9dd2-df00a997660c).html

8. Pilotprojekt - Spark of Life
Samarbejdet med Spark of life er opsagt og i stedet for er der udviklet et
internt projekt med titlen ”Demens i praksis” (Se punkt 4).

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, Demenscenter Sydfyn 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.
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Der er ansat 3 demenskonsulenter, 2 fuldtidsansatte og 1 på 31 timer/uge.
Demenskonsulenterne er organiseret i Myndighedsafdelingen.
Demenskonsulenterne er medvirkende til, 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, Demenscenter Sydfyn 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 være med til at sikre at ny
lovgivning implementeres.
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.
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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 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 borgere med demens som er tilknyttet demenskonsulenterne i
Svendborg Kommune har igennem årerne været støt stigende, og tendensen
ser ud til at fortsætte i årene fremover. Antallet af borgere med demens i
december 2018 er 522.

Borgere med demens tilknyttet demenskonsulenterne i
Svendborg Kommune
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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.
Der er i samarbejde med SOSU Fyn udviklet og planlagt
nøglepersonsuddannelse, som indeholder de positive resultater fra
demensrejseholdet. Som forberedelse til Nøglepersonuddannelsen anvendes elearningsprogrammerne fra Videnscenter for Demens, som er anbefalet i
demenshandlingsplanen 2025.
I 2018 er der blevet uddannet ét hold demensnøglepersoner.
Erfaringsforum Demens afholdes forår og efterår som to temaeftermiddage.
Emnerne i 2018 har været:
1. Forebyg vold, oplæg ved Kevin Mcpherson
2. Kommunikation ved kropssprog, oplæg ved Birgitte Lauritsen

Demensdagene afholdes hvert andet år som to temaeftermiddage.
Emnerne i 2018 har været:
1. Seksualitet og demens, oplæg ved Maria Pedersen
2. Pårørendefortælling
3. Aktiviteter i demensomsorgen og samarbejdet med pårørende, oplæg ved Mette
Søndergaard.

Demenskonsulenterne er uddannede sygeplejersker og social- og
sundhedsassistent med relevant videreuddannelse samt diplomuddannelse i
demens.
Demenskonsulenterne har deltaget i årskursus for demenskoordinatorer 2018.
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12. Øvrige indsatser i 2018
Demensdagene 2018 i København
Medlemmer af DUK deltog i demensdagene.
Arrangementer for borgere i Svendborg Kommune


Mestringskursus for familier med demens.
Et forløb forår og efterår på to aftener med oplæg ved overlæge og
sygeplejerske fra Demensklinikken Svendborg Sygehus, advokat,
pårørende og demenskonsulent. Her deltog ca. 40 borgere.



”Forbyggende hjemmebesøg” to gange årligt for +65 årige, +75 årige og
+ 80 årige med fokus på de muligheder der er i Svendborg Kommune for
et aktivt seniorliv. Demenskonsulenterne var repræsenteret med en
stand og oplæg ved +75 årige og + 80 årige.



I anledning af den internationale Alzheimers Dag i september deltog
Demenscenter Sydfyn i arrangementet ”Huskedag” på Svendborg
sygehus. Dette var et samarbejde mellem de sydfynske kommuner og
Svendborg sygehuse, som er udpeget til projektet om demensvenligt
sygehus.



Folkeoplysende møde i samarbejde med AOF. En aften med oplæg ved
overlæge Niels Espensen vedr. demens og efterfølgende en
pårørendefortælling ved Silas Holst, hvis far har en demensdiagnose. Der
var stor interesse og der deltog omkring 110 personer.



Ældrekonference 2018, hvor demenskonsulenterne deltog med en stand.

Svendborg – en demensvenlig kommune
I 2018 har Svendborg Kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen og
Svendborg Senioridræt uddannet 14 demensven-instruktører, som skal være
med til at udbrede viden om demens, og derved gøre Svendborg Kommune
mere demensvenlig.
Virksomheder, butikker, foreninger, forvaltninger, klubber eller andet kan via
Demenskontakten få tilbud om besøg af en instruktør.
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Flere har taget godt imod tilbuddet, herunder Svendborg Byråd, en lokal loge,
skoleklasser og en gruppe frivillige.
Svendborg Kommune vil i samarbejde med Foreningen for et Demensvenligt
Danmark afvikle et større arrangement på Frederiksø den 10. maj 2019.
Temaet er ”Gi’ Demens et Twist”, og mange lokale aktører inddrages i
planlægningsarbejdet, som er i fuld gang. SÆT X i kalenderen :-)

Tilbud til personer med demens i 2018
Træning Demens
Dette er et tilbud for mennesker med demens bestående af 4 hold, med fysisk
og kognitiv træning i natur og træningscenter.
De tre hold benytter lokaler på Aldersro og det fjerde hold benytter SG hallen.
Al træning varetages af ergo- og fysioterapeuter.
Træningen er fulgt og evalueret af forskere fra UCL (jf. punkt 7.2).
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 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, hvorfor der i 2018 blev etableret endnu et hold med titlen ”Krop og
bevægelse”. Tilbuddet er udviklet i samarbejde mellem AOF og
demenskonsulenterne i Svendborg Kommune. Tilbuddet er finansieret via
værdighedsmidlerne og forløber til og med 2019
Daghøjskolens kursister og deres ægtefæller blev i 2018 inviteret ud på
naturskolen, hvor der var rundvisning og fælles aktiviteter.
Tilbud til pårørende
I Svendborg kommune er der tilbud om deltagelse i pårørendegrupper for
ægtefæller og for børn/svigerbørn til borgere med demens. Disse grupper har
kørt i en årrække og i forbindelse med Demenscenter Sydfyn er der startet en
ny gruppe for pårørende til borgere med Parkinson og demens.
Tovholdere for grupperne er sygeplejersker i område Øst og Vest ude og inde,
så alle områder så vidt muligt er repræsenteret. Demenskonsulenterne
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indkalder tovholdere for grupperne til to årlige møder med henblik på
koordinering og sparring.
Pårørendegrupperne er et frirum for de pårørende, hvor de udveksler
oplevelser og erfaringer og tanker om fremtiden. Alt kan drøftes. Tillid, tryghed
og respekt er en forudsætning, og der er tavshedspligt.
De møder forståelse og samhørighed, og det giver energi og overskud at
kunne tale om svære følelser og vejlede og rådgive hinanden.

13. Udviklingsmål – indsatser i 2019


Færdiggørelse af kompetenceløft ved ”Videreudvikling af demenspraksis”



Videreførelse og etablering/implementering af Rådgivnings- og
Kontaktcenter for mennesker med demens og deres pårørende



Afholde mestringskursus for familier med demens, forår og efterår



Udvikle tilbud til at fremme en demensvenlig kommune



Forskningsprojekter i demensbyen i samarbejde med UCL og SOSU Fyn



Fortsat udvikling af Daghøjskole med forløb i 2019



Afvikle demensnøgleperson uddannelse i samarbejde med SOSU Fyn



Afvikle temaeftermiddage forår og efterår for demensnøglepersoner



Afvikle to årlige temaeftermiddage for demensnøglepersoner



Arrangere og afholde en temadag for medarbejdere i Svendborg
kommune



Arrangere og afholde temaeftermiddag om demens for borgere i
Svendborg Kommune.
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