Social- og Sundhedsudvalget, udvalgsmøde 13. august 2019, Acadre 18/18764

Social- og Sundhed,

Oversigt over puljefinansierede projekter,
August 2019
Denne oversigt er delt op i tre afsnit, ét for hvert område i Social og Sundhed, og indeholder en kort beskrivelse over
igangværende puljefinansierede projekter. Beskrivelserne af projekterne, fremdriften og den afledte økonomi er for
overblikkets skyld gjort kort.
Detaljerne for hvert projekt kan findes i de enkelte ansøgninger, der findes som bilag til det møde hvor ansøgningen
blev godkendt.

SOCIALOMRÅDET
PROJEKTNAVN
PULJE og UDBYDER

Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

FORMÅL

Formålet er at styrke den kommunale alkoholbehandling til personer med
alkoholafhængighed som samtidig også har psykiske problemer ved at tilbyde
hurtigere døgnbehandling.
 Opsporing af borgere som både har alkoholafhængighed og samtidig psykiske
problemer.
 Udredning og inddragelse af relevante aktører samt netværk i forberedelse til
døgnbehandling.
 Iværksættelse af døgnbehandling – opfølgning og plan for forløb efter
døgnbehandling.
 Behandlere fra Alkoholbehandling i Svendborg deltager i Ringgårdens
kompetenceudvikling.

HOVEDAKTIVITETER

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg

PARTNERE
FREMDRIFT

”Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede 2016-2019”
udbudt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Projektet understøtter det igangværende samarbejde mellem Alkoholbehandlingen i
Svendborg Kommune og Ringgården i Middelfart. Projektet skal bidrage til, at
medarbejderne får kompetenceudvikling i psykologisk udredning af dobbeltbelastede
borgere med henblik på en hurtigere døgnbehandling. Desuden giver projektet
mulighed for, at udsattesygeplejersken i samarbejde med myndighedsafdelingen,
hurtigere kan give tilbud om døgnbehandling, således at de ambulante tilbud i
Alkoholbehandling ikke først skal være afprøvet, inden borgeren kan visiteres til
døgnbehandling.
Døgnbehandling tilbydes på Ringgården i Middelfart, som er et af landets mest
kvalificerede behandlingstilbud.
I 2018 har der været tre borgere med samtidigt alkoholmisbrug og psykisk lidelse i tre
måneders døgnbehandling på Ringgården.
For at styrke kompetencer i forhold til dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling, har
alle behandlere, sammen med gadesygeplejersken og gadeplansmedarbejder,
deltaget i konference og workshops på Ringgården:
Konferencedag om klienter med internaliserende forstyrrelser.
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BUDGET
ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

PROJEKTPERIODE

Workshop 1: Tilknytning, sårbarhed og forsvarsmekanismer – hvordan kan det indgå i
alkoholbehandlingen.
Workshop 2: Tag bestik af din klient – personlighedsguidet kontaktstrategi i
alkoholbehandling
Workshop 3: Udredning og dobbeltfokuseret alkoholbehandling – praktiske
værktøjer.
SAMLET BUDGET
BEVILGET BELØB
705.454 kr.
705.454 kr.
EGENFINANSIERING I PROJEKTET
EFTER PROJEKTPERIODEN
Der er ingen kommunal
En øget opmærksomhed på målgruppen vil
medfinansiering.
kunne betyde, at der bliver et større behov
for døgnbehandling til denne særlige
gruppe.
2016 - 2019
GODKENDT AF UDVALGET Den 8. juni 2016.

PROJEKTNAVN

Implementering af metoderne Social Færdighedstræning (SFT) og Critical
Time Intervention (CTI)

PULJE og UDBYDER

”Fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD” er udbudt af
Socialstyrelsen.
Formålet med implementering af metoderne CTI og SFT er, at borgere med psykiske
lidelser og socialt udsatte opnår en højere effekt af § 85 bostøtten i form af forbedret
eller fastholdt funktionsniveau.
 At uddanne 6 medarbejdere til gruppetrænere i Social Færdighedstræning
 At uddanne 9 medarbejde i CTI metoden
 Uddanne 4 medarbejdere som supervisorer i de to metoder
 Løbende oprette og afvikle gruppeforløb ud fra SFT metoden. Det vurderes at
ca. 100 borgere kan blive omfattet i projektperioden.
 Løbende køre CTI forløb for borgere. Det vurderes, at 50-80 borgere kan blive
omfattet i projektperioden.
Projektet understøtter Socialafdelingens overordnede rehabiliteringsstrategi.
Metoderne er evidensbaserede og det vides derfor med sikkerhed, at metoden
understøtter borgernes rehabilitering og vej mod at modtage mindre støtte fra
Socialafdelingen.
Afdeling for Vejledning og Støtte
Værestedet Impuls
Myndighed
 Undervisningen er afholdt for hhv. gruppetrænere i SFT metoden og
medarbejdere i CTI-metoden
 Ledelse og medarbejdere, der ikke er direkte involverede i projektet, har været
på introduktionskursus i begge metoder
 Der er lavet interne sags- og arbejdsgangsbeskrivelser for begge metoder, som
understøtter den rehabiliterende arbejdsgang

FORMÅL
HOVEDAKTIVITETER

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg
PARTNERE
FREMDRIFT
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Der er opstartet borgerforløb i begge metoder
Der er planlagt uddannelse i efteråret 2019 for de medarbejdere, der skal kunne
supervisere i metoden.
SAMLET BUDGET
BEVILGET BELØB
943.966 kr.
943.966 kr.



BUDGET

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
Ingen

PROJEKTPERIODE

December 2018-december
2021

EFTER PROJEKTPERIODEN

Der vil efter projektperioden være udgifter
til undervisning af fagpersonale
GODKENDT AF UDVALGET Den 4. september 2018.
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SUNDHEDSOMRÅDET
PROJEKTNAVN

Hjerterytmerehabilitering

PULJE og UDBYDER

Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre
medicinske patienter og udsatte grupper
Udbyder: Sundhedsstyrelsen

FORMÅL

Projektets formål er at videreudvikle og kvalitetssikre kommunens
hjerterehabiliteringstilbud til at inkludere borgere med atrieflimren, herunder med
særligt fokus på differentiering i forhold til social ulighed samt screening og opsporing
af psykologiske aspekter af sygdommen.
I projektet er der et særligt fokus på samspillet mellem sektorerne ud fra fire delmål:
• Borgere og pårørende føler sig inddraget og understøttet i håndtering af sygdom.
• Borgerne oplever en forbedret sygdomsmestring.
• Borgerne oplever forbedret livskvalitet.
• Færre uhensigtsmæssige indlæggelser som følge af hjerterytmeforstyrrelser.
.
Projektets ledetråde og hovedaktiviteter retter sig mod delmålene:
• Individuelt differentieret indsats med et stærkt tværsektorielt samarbejde som
afsæt.
• Systematisk brugerinddragelse, organisatorisk og på brugerniveau.
• Tidlig opsporing med almen praksis.
• Systematisk screening af risiko for udvikling af angst og depression.
• Arbejdsgange og metoder kan implementeres på tværs af sygehusets
optageområde.

HOVEDAKTIVITETER

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg

Mennesker med rytmeforstyrrelse er nu en selvstændig del af Sundhedsstyrelsens
forløbsprogram på hjerteområdet, men der er i Danmark ikke stor viden om hvilke
tilbud, der virker for denne målgruppe. Som eneste SATS-puljeprojekt på området har
projektet derfor givet interesse nationalt med potentiale for forskning på området.
I samarbejde med partnere i projektet kombineres etablerede tilbud i Sundhedshuset
med nye tiltag. Her med udgangspunkt i nyeste forskning samt Sundhedsstyrelsens
anbefalinger til at anskue et forløb som samlet på tværs af sektorer.
I evalueringen og anbefalingerne for projektet, vil dette tages med som inspiration til
at kvalificere og videreudvikle tilbuddene for andre målgrupper i huset.
Desuden anvendes aktivt erfaringerne fra et tidligere projekt om brugerinddragelse,
det betyder konkret, at der er ’Erfarne patienter’ med i projektet fra start til slut fra
udviklings- til evalueringsfasen.
Sundhedsaftaler og forløbsprogrammer fra Region Syddanmark og Sundhedsstyrelsen
Svendborg Kommunes sundhedspolitik
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PARTNERE

Hjerteafdelingen på OUH Svendborg
Hjerteforeningen, Almen praksis, ’Erfarne patienter’ og Svendborg Kommune som
projektejer.

FREMDRIFT

Som planlagt med småjusteringer efter aftale med Sundhedsstyrelsen.

BUDGET

SAMLET BUDGET
2.409.940 kr.

BEVILGET BELØB
2.109.440 kr.

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
Omfordeling godkendt af
Sundhedsstyrelsen april 2019
Opkvalificering og løbende
databearbejdning inkl. ekstern
involvering (160.000 kr.), grundet
national interesse et arbejde til
implementerings- og formidlingdelen
(140.000 kr.).

EFTER PROJEKTPERIODEN

PROJEKTPERIODE

1/1-2018 til 30/6-2020

Målgruppen har kommunen ikke haft
tilbud til, og afprøvningen skal give viden
om, hvordan et tilbud skal bygges op.
Projektet forventes ikke at kunne
implementeres uden ekstra bevilling

GODKENDT AF UDVALGET

4. januar 2018
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PROJEKTNAVN

Aktiv i naturen

PULJE og UDBYDER

Udlovningsmidler til friluftsliv
Udbyder: Friluftsrådet

FORMÅL
HOVEDAKTIVITETER

Afprøvning af genoptræning og træning i naturen for borgere med kronisk sygdom
 Udvikling af genoptræningskoncept i naturen
 Udvikling af koncept med naturvejledning og fokus på mental sundhed for borgere
med kronisk sygdom
 Afholdelse af holdaktiviteter
 Evaluering

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg

Etableres i sammenhæng med kommunens rehabiliteringstilbud til borgere med
kronisk sygdom

PARTNERE

Friluftsrådet
Naturskolen
Senioridræt

FREMDRIFT

Som planlagt

BUDGET

SAMLET BUDGET
1.466.800 kr.

BEVILGET BELØB
800.000 kr.

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET

EFTER PROJEKTPERIODEN

Svendborg Kommunes sundhedspolitik

666.800 kr.
Primært løn

PROJEKTPERIODE

2018-2020

Det vil afhænge af erfaringerne i projektet
idet indholdet udvikles og afprøves. Dele af
projektet forventes at kunne videreføres
uden merudgifter og andre dele kan være
betinget af en tillægsbevilling.
GODKENDT AF UDVALGET Dato for udvalgsmødet
hvor ansøgningen blev
godkendt.
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PROJEKTNAVN

Tidlig opsporing af spiseforstyrrelse og selvskade blandt børn og
unge i Svendborg Kommune

PULJE og UDBYDER

SATS puljen ’Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade –
delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing”

FORMÅL

At forebygge udvikling og progression af selvskade og spiseforstyrrelse blandt børn og
unge. Øget fokus på at forebyggelse og aftabuisering af den selvskadende adfærd.
Omdrejningspunktet for projektet er at oparbejde et stærkt tværfagligt netværk
bestående af repræsentanter fra forskellige faggrupper, i forhold til målrettet
systematisk og velkoordineret tidlig opsporings/screenings indsats. Herunder at
afprøve og udvikle forskellige opsporingsredskaber.
- Kortlægning af fokusområder for opsporing samt kortlægning af
samarbejdsflader og herunder potentialer for styrket samarbejde
- Kompetenceudvikling af medarbejdere (uddannelse af frontpersonale i
kommunen - sundhedspleje, tandpleje, skolelærer, PPR mm.)
- Kortlægning af hjælp/støtte/behandlingstilbud for målgruppen
- Udvikling af online opsporingsværktøj (for fagprofessionelle og målgruppen)
- Udarbejde fælles evaluerings- og dokumentationskort
- Udarbejdelse af interne fælles retningslinjer for styrket samarbejde omkring
trivsel
- Faglige oplæg af peers for bl.a. målgruppe og forældre på bl.a.
ungdomsuddannelserne

HOVEDAKTIVITETER

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg
SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet bidrager med konkrete indsatser og metoder der understøtter
sundhedspolitikkens fokus på lighed i sundhed og mental sundhed.

FREMDRIFT

Projektet forløber planmæssigt. Der afholdes kick-off for 40 medarbejdere d.17.sep
og kompetenceudvikling afholdes primo december. Der er pr. 1.august ansat en ny
projektleder.
SAMLET BUDGET
BEVILGET BELØB
2.443.560 kr.
2.443.560 kr.

BUDGET

Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS), praktiserende læger,
socialpædiatrien OUH og Ungdomsuddannelserne (UU-vejlederne)

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
200.500 kr.
Primært løn

PROJEKTPERIODE

01.09.18-01.06.21

EFTER PROJEKTPERIODEN
De færdigudviklede redskaber, metoder for
samarbejde og den erhvervede viden
implementeres i den daglige drift.

GODKENDT AF UDVALGET

14.08.18
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ÆLDREOMRÅDET
PROJEKTNAVN

Demens i praksis

PULJE og UDBYDER
FORMÅL

SATS puljen ’Videreudvikling af demenspraksis’
At styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer til at imødekomme den
forventede stigning i antallet af borgere med demens
 Praksisnær kompetenceudvikling for alle medarbejdere på ca 8 af
kommunens plejecentre – designet som 12 ugers aktionslæringsforløb.
 Styrkelse af demensnøglepersonernes rolle og funktion
 Undervisning af pårørende og frivillige
 Kompetenceudviklingsforløb for alle sektionsledere på kommunens
plejecentre
 Intern evaluering designet som dialogmøder der involverer borgere,
pårørende, medarbejdere og ledere

HOVEDAKTIVITETER

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg
PARTNERE
FREMDRIFT
BUDGET

Aktiviteterne i projektet er i direkte forlængelse af den kontinuerlige
kompetenceudvikling der er for medarbejderne på demensområdet, og de erfaringer
plejecentrene har haft med Demensrejseholdet
Steen Kabel der varetager den interne evaluering.
Det sidste af de to aktionslæringsforløb på 4 plejecentre er afsluttet juni 2019.
Forløbet evalueres internt i september måned, og afsluttes formelt med udgangen af
oktober.
SAMLET BUDGET
BEVILGET BELØB
4.683.880 kr.
3.758.160 kr.

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
925.720 kr.

EFTER PROJEKTPERIODEN
I projektets sidste fase udvikles en plan for
implementering på kommunens øvrige
plejecentre som tilstræbes indarbejdet i
den kontinuerlige faglige udvikling i driften.
Ønskes der gennemført systematiske
aktionslæringsforløb vil dette kræve
merbevilling.

PROJEKTPERIODE

Egenfinansieringen dækker deltagelse i
projektgruppemøder, styregruppe og
dialogmøder. Sektionsledernes
deltagelse på kompetenceudviklingsforløb, samt medarbejdernes
deltagelse i de kontinuerlige
læringsgrupper.
01.11.17-31.10.2019
GODKENDT AF UDVALGET

Dato for udvalgsmødet
hvor ansøgningen blev
godkendt.
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PROJEKTNAVN

Akutplads i eget hjem

PULJE og UDBYDER

SATS puljen ’Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt
fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper’
At afprøve i hvilket omfang en videreudvikling af akutfunktionen organisering med
etablering af præ- og posthospitale akutpladser, i op til 3 døgn, i borgerens eget hjem,
i højere grad kan forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser hos meget
svækkede borgere i ældreplejen
 En organisering af akutfunktionen der, med en specialiseret teamindsats,
muliggør iværksættelse af præ- og post hospitale akutpladser i borgers eget
hjem
 Udbygning af akutfunktionens opgavefelt og muligheder for at anvende
yderligere måleudstyr end der er i den eksisterende Geri-kuffert
 Udvikling og afprøvning af en smidigere og et tættere samarbejde med almen
praksis og lægefaglighed på sygehuset
 Kompetenceudvikling af medarbejderne, både i akutfunktionen og i
sektionerne

FORMÅL

HOVEDAKTIVITETER

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg
PARTNERE
FREMDRIFT

BUDGET

Aktiviteterne i projektet er i direkte forlængelse af aktiviteterne i den eksisterende
døgndækkende akutfunktion og Geri-kuffert projektet. Ligesom det er tæt knyttet til
det systematiske arbejde med Tidlig Opsporing af begyndende sygdom i ældreplejen
University College Lillebælt er ansvarlige for kompetenceudviklingsforløbene
Projektleder er ansat pr 1. november 2018. Personale svarende til projektbeskrivelsen
er ansat 1.marts 2019. Kompetenceudvikling er gennemført og der afholdes eksamen
ultimo august.
3 døgns forløb afprøves. Der pågår mødeaktivitet med både hospital og praktiserende
læger vedr. lægefaglig back-up. Nyt budget er godkendt af Sundhedsstyrelsen.
SAMLET BUDGET
BEVILGET BELØB
10.940.817 kr
9.993.687 kr

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
147.130

EFTER PROJEKTPERIODEN
Som en del af projektets interne evaluering
udarbejdes en økonomisk businesscase til
brug for beslutningstagning om
videreførelse efter projektafslutning

PROJEKTPERIODE

Egenfinansieringen dækker deltagelse i
projektgruppemøder, og indkøb af
udstyr til supplement til Geri-kufferten.
01.11.18-31.12.20
GODKENDT AF UDVALGET

Dato for udvalgsmødet
hvor ansøgningen blev
godkendt.
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PROJEKTNAVN

Etablering af sydfynsk rådgivnings- og kontaktcenter for
mennesker med demens og deres pårørende

PULJE og UDBYDER

Rådgivnings og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende,
herunder yngre med demens. Initiativ 13 i den nationale handlingsplan for demens.
Sundhedsstyrelsen.

FORMÅL

Etablere et rådgivnings- og kontaktcenter, at borgere med demens og pårørende kan
få rådgivning og deltage i aktiviteter samt udvikle tilbud og aktiviteter i rådgivningsog kontaktcentret.
Etablering af rådgivnings- og kontaktcenter
Anonym og uvisiteret rådgivning for borgere med demens og pårørende
Afholdelse af aktiviteter og tilbud
Samarbejde med Ærø Kommune
Samarbejde med andre faggrupper i Svendborg Kommune og andre interessenter.

HOVEDAKTIVITETER

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg
PARTNERE

Projektet tager udgangspunkt i Svendborg Kommunes demenspolitik og
værdighedspolitik. Ligesom projektet spiller godt sammen med Masterplan 2025.

FREMDRIFT

Etablering af rådgivnings- og kontaktcenter er gennemført. Andre hovedaktiviteter er
i gang. Der er foretaget ekstern evaluering af Demenscenter Sydfyn, hvor borgere
såvel som pårørende i høj grad er tilfredse med centerets aktiviteter og rådgivning.

BUDGET

SAMLET BUDGET
3.545.995 kr.

BEVILGET BELØB
2.975.060 kr.

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
570.935 kr. (udgifter til husleje,
administration m.v.)

EFTER PROJEKTPERIODEN
Afhænger af projektets resultater.

PROJEKTPERIODE

01.12.2017 – 31.12.2019

Ærø Kommune, UCL, Demensklinikken OUH Svendborg, Alzheimer foreningen Fyn og
Ældresagen.

GODKENDT AF UDVALGET

8. November 2017.
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PROJEKTNAVN

Fællesskabsklippekort

PULJE og UDBYDER

”Fællesskabspulje – Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for
civilsamfundsdeltagelse”. Satspuljemidler i regi af Sundhedsstyrelsen.
Formålet er gennem fællesskabsorienterede tiltag, at afhjælpe ensomhed blandt
udsatte borgere, der modtager hjemmepleje, og som har svært ved på egen hånd at
deltage i civilsamfundet.
 Opsporing og afdækning af ensomhed
 Opbygning af en indre motivation hos målgruppen
 Samskabelse og udvikling af meningsfulde fællesskaber
 Ledsagelse til og fastholdelse i fællesskaber
Projektet bygger videre på erfaringerne fra puljeprojektet ”Mine Værdifulde
Ressourcer”.

FORMÅL
HOVEDAKTIVITETER

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg
PARTNERE
FREMDRIFT

BUDGET



Der afholdes løbende frokostmøder i hjemmeplejesektionerne til opfølgning på
borgere og nye tiltag
 Der foretages jævnlige borgerforløb finansieret af Fællesskabsklipperkortet
 Ved hjælp af Fællesskabsklippekortet er der startet en fredagsklub i
Munkevænget, primært for mænd.
 Der er udviklet og iværksat et skema i Nexus til opsporing af ensomhed og
mistrivsel.
SAMLET BUDGET
BEVILGET BELØB
1.726.000 kr.
1.725.122 kr.

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
0 kr.

EFTER PROJEKTPERIODEN
Projekterfaringer evalueres og relevante
tiltag indarbejdes i det videre arbejde med
ensomhed.
GODKENDT AF UDVALGET 12.06.2018

PROJEKTPERIODE

01.07.2018 – 31.12.2021

PROJEKTNAVN

Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte
til yngre med demens

PULJE og UDBYDER
FORMÅL
HOVEDAKTIVITETER

Aflastningspuljen i regi af Sundhedsstyrelsen.
Aktivitetstilbud for let til moderat demente.
 Frivillighed: Udarbejdelse af rekrutteringsstrategi, rekruttering og opkvalificering
af frivillige
 Kompetenceudvikling: Opkvalificering af projektpersonale og personale i
Demenscenter Sydfyn både i starten og løbende.
 Aktiviteter: Afholde og udvikle dag- og aflastningsaktiviteter.
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SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg
PARTNERE

Slutevaluering: Evalueringsrapport udarbejdes af UCL og godkendes af
styregruppen. Rapporten fremlægges efterfølgende Social- og Sundhedsudvalget
mhp. evt. videreførelse af tilbuddet.
Projektet skal forankres i rådgivnings- og kontaktcentret ”Demenscenter Sydfyn”.
Ærø Kommune, University College Lillebælt (UCL), Demensklinikken OUH Svendborg,
Alzheimerforeningen Fyn, Ældresagen Svendborg-Gudme og Ældresagen Ærø.

FREMDRIFT

Der er igangsat flere dag- og aflastningsaktiviteter, nogle afholdes i Demenscenter
Sydfyn og andre foregår i borgerens eget hjem.

BUDGET

SAMLET BUDGET
3.892.560 kr.

ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
322.560

PROJEKTPERIODE

01.08.2018 – 31.12.2019

PROJEKTNAVN

Forsøgsordning med befordring af mennesker med en
demensdiagnose

PULJE og UDBYDER

Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose i regi af
Sundhedsstyrelsen.
Give mennesker med en demensdiagnose, der bor i eget hjem, mulighed for hjælp til
transport til fritidsformål; herunder f.eks. besøg hos venner og familie, indkøb,
kulturelle tilbud mv.
 Etablere kørselsordning til valgfrie hverdags- og fritidsaktiviteter for borgere
med en demensdiagnose, som bor i eget hjem.
 Indgå aftale med Flextrafik hos FynBus om varetagelse af kørselsordningen.

FORMÅL
HOVEDAKTIVITETER

BEVILGET BELØB
2.306.800 kr.
EFTER PROJEKTPERIODEN
Muligheder for videreførelse af aktiviteter i
Demenscenter Sydfyn vurderes i
forbindelse med slutevaluering.
GODKENDT AF UDVALGET 15.05.2018

SAMMENHÆNG
med eksisterende
tiltag i Svendborg
PARTNERE

Visitation til kørselsordningen varetages af Rådgivnings- og aktivitetscenteret
Demenscenter Sydfyn.

FREMDRIFT

Der er indgået aftale med Flextrafik om varetagelse af kørselsordningen, og borgere
kan ansøge om optagelse i ordningen i Demenscenter Sydfyn.

BUDGET

SAMLET BUDGET
2.675.207kr

Ærø Kommune, University College Lillebælt (UCL), Demensklinikken OUH Svendborg,
Alzheimerforeningen Fyn, Ældresagen Svendborg-Gudme og Ældresagen Ærø.

BEVILGET BELØB
2.675.207kr
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ØKONOMISKE
KONSEKVENSER

EGENFINANSIERING I PROJEKTET
Ingen

EFTER PROJEKTPERIODEN
Muligheder for videreførelse af ordningen
vurderes på baggrund af projektets
resultater.
GODKENDT AF UDVALGET 08.05.19

PROJEKTPERIODE

15.04.19 – 31.03.21
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