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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. 

I Danmark er demenssygdomme den 5. hyppigste dødsårsag, og der findes ingen 
helbredelsesmuligheder (Nationalt Videnscenter for demens, februar 2020). 

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, februar 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: 

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. Estimat af forekomsten af demens i Danmark 

Alzheimer Europe har beregnet estimater for forekomsten af demens i 2018 for hvert af de 
europæiske lande. 

Estimaterne er baseret på en kombination af de nye prævalensrater og befolkningstal for 
henholdsvis kvinder og mænd i de europæiske lande. Ifølge estimaterne var der i Danmark ca. 
57.000 kvinder og 30.000 mænd med demens i 2018 fra 30-års alderen og opefter. 

Det giver et samlet dansk estimat på godt 87.000 personer med demens, hvilket svarer til 1,51% af 
befolkningen. Estimatet er ca. 10.000 personer lavere end estimatet baseret på de tidligere 
prævalensrater fra Alzheimer Europe. Det relative fald i den anslåede forekomst af demens ses 
både blandt kvinder og mænd. 

 

Hvis vi indsnævrer aldersgruppen til personer fra 60 år og opefter, giver det et estimat på ca. 
56.000 kvinder og 28.500 mænd med demens i Danmark i 2018 – i alt ca. 84.500 personer. Denne 
begrænsning af aldersgruppen kan forsvares med, at demensdiagnoser blandt personer under 60-
års alderen generelt er mere usikre end demensdiagnoser blandt ældre, samt at datagrundlaget 
for prævalensrater blandt yngre er af ældre dato. 

Fremskrivninger 

Alzheimer Europe har yderligere udarbejdet fremskrivninger af forekomsten af demens, hvoraf det 
fremgår, at vi i Danmark kan forvente knap 107.000 personer med demens i 2025 og knap 166.000 
personer med demens i 2050. Fremskrivningen forudsætter, at den relative forekomst af demens 
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blandt kvinder og mænd i de berørte aldersgrupper ikke ændrer sig med tiden. Det må 
understreges, at fremskrivninger af denne type er forbundet med endog meget stor usikkerhed 
(www.videnscenterfordemens.dk). 

 

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 i samarbejde med Gerontopsykiatriske 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 

 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. 
 

http://www.videnscenterfordemens.dk/
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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 2019 fortsat 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 fortsat i de fortløbende år blive integreret i Svendborg 
Kommunes demensindsats. 

 

Link til Den Nationale Handlingsplan: 

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

Regeringen har afsat yderligere 244 mio. kroner til videreførelse af demenshandlingsplanen i 
perioden 2020-2023. 

 

 

http://www.sum.dk/Temaer/National%20demenshandlingsplan.aspx
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4. Videreudvikling af demens i praksis 

Projektet ”Demens i Praksis” blev afsluttet i efteråret 2019. Projektet forløb fra 1. november 2017 
til 31. oktober 2019. Svendborg Kommune havde ansøgt og modtaget 3.7 mio. kr. fra 
Sundhedsstyrelsen til kompetenceløft på demensområdet på kommunens plejecentre.  

Formålet med projektet var 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 var inkluderet i projektet. 

Målgruppen var alle fastansatte medarbejdere inklusiv sektionslederne på de 8 plejecentrene. Det 
betyder, at der i alt har været ca. 350 medarbejdere tilknyttet projektet. 

Undervisning tog udgangspunkt i praksis og i medarbejderens hverdag, erfaringer og udfordringer 
og med afsæt i psykolog Tom Kitwoods teorier og menneskesyn til mennesker med en 
demensdiagnose. Teorien indebærer at se bagom sygdommen og se det enkelte menneske, om 
kommunikation, nærvær og relationer. 

Hver medarbejder deltog i et forløb med 3 undervisningsdage og efterfølgende 4 læringsgrupper 
med reflekterende team som metode. Holdene var tilrettelagt således at medarbejderne fra 
samme sektion var på hold sammen. 

Undervisningen blev varetaget af fire sygeplejersker fra Ældreområdet, som er frikøbt til projektet. 

Som noget helt særligt tilbød underviserne alle medarbejder, på hvert forløb, at tage ”med på 
job”. Dette var for at understrege at udgangspunktet for projektet var en praksisnær tilgang og ud 
fra den holdning, at det er i praksis rigtig meget læring finder sted. Medarbejderne fik mulighed 
for at reflektere og blive mere bevidste over egen praksis. 

Projektet ”Demens i praksis” er blevet evalueret internt af Steen Kabel og eksternt af Epinion. 

Sideløbende med projektet blev der gennemført et kompetenceforløb for lederne med henblik på 
at understøtte medarbejdernes læring og den fortsatte implementering i daglig praksis. 

Projektet blev afsluttet med en temaeftermiddag 7. okt. 2019 for alle medarbejdere på 
ældreområdet i Svendborg hvor foredragsholder og psykolog Bo Hejlskov Elvén holdt et 
inspirerende og tankevækkende foredrag om ”Demens og Adfærd”. Ca. 165 medarbejdere deltog. 

Succesen med projekt ”Demens i Praksis” har bidraget til en ledelsesmæssig beslutning om, at de 
øvrige 7 plejecentre i efteråret 2019 skulle modtage samme tilbud, dog ikke som led i projektet. 
Undervisningen er her foretaget af Efter-videreuddannelsen i SOSU Fyn og læringsgrupper samt 
”med på job” funktionen blev varetaget af to sygeplejersker, der var frikøbt. I efteråret har 340 
medarbejdere deltaget i dette forløb. 
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Der er i samarbejde med SOSU Fyn udviklet og planlagt 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. 

I 2019 er der blevet uddannet ét hold demensnøglepersoner. 

 

5. 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 Satspuljemidlerne til etablering 
af et Rådgivnings- og kontaktcenter på Sydfyn. Målgruppen for projektet var hjemmeboende 
borgere med demens i let til moderat fase og pårørende til borgere med demens i alle faser. 
Tilbuddet blev navngivet Demenscenter Sydfyn og åbnede i april 2018 i Sundhedshuset, Hulgade 9, 
med 2 lokaler og et mindre køkken. Projektperiode: Januar 2018 – december 2019. 

Derudover blev Svendborg og Ærø i august 2018 bevilliget 2,3 mio. kr., fra Satspuljemidlerne i 
puljen ’Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud til mennesker med demens’. Denne 
pulje blev forankret i Demenscenter Sydfyn. Projektperiode: November 2018 - december 2019. 

Det blev besluttet at tilbuddet ikke var betinget af alder, men målgruppen var indkredset ud fra 
funktionsniveau med fokus på mennesker med demens i tidlig fase.  
 

Rådgivning 

Demenscenter Sydfyn har i projektperioden tilbudt anonym og uvisiteret støtte til mennesker med 
demens, til pårørende og til samfundet som helhed. Formålet var 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 har i 2019 været ca. 18 – 20 henvendelser/måned vedr. rådgivning, og der har været positive 
tilbagemelding fra de borgere, der har benyttet tilbuddet. 

Rådgivningscenteret har tilbudt undervisning/information om demens til borgere, forretninger og 
foreninger m.v. med det formål at gøre Svendborg til en mere demensvenlig kommune. 

 

Aktiviteter 

For at sikre brugerinddragelse blev der afholdt workshops med borgere og pårørende, ligesom 
målgruppen løbende blev spurgt om nye ønsker og behov i forbindelse med afvikling af aktiviteter 
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og arrangementer. Med udgangspunkt i de forslag, der kom frem, samt på baggrund af 
registreringer af antal deltagere, blev Demenscenterets tilbud kontinuerligt udviklet og justeret ud 
fra aktuelle ønsker og behov. 

I 2019 har der været tilbud om deltagelse i Huskeværksted (Kognitiv Stimulations Terapi), Spil for 
Sjov, Madværksted, Musik & Sang, Smør-selv-aftensmad, Vandreture på Øhavsstien, Damegruppe, 
Kunstværksted, Netværk for pårørende samt Fredagscafé. 

Der har yderligere via Aflastningspuljen været etableret en sorggruppe for borgere med 
demenssygdom ved en psykolog. 
 

Arrangementer 

Der har i 2019 udover de planlagt ugentlige aktiviteter været tilbud om deltagelse i forskellige 
arrangementer og samvær med ligestillede, f.eks. udflugter til Ærø og Johannes Larsen Museet, 
sejltur med Veteranskibet M/S Helge, besøg på Naturskolen, besøg på Forsorgsmuseet, besøg hos 
kunstnere, lokale musikarrangementer og julefrokost. Der har været god tilslutning til 
arrangementerne. 

Frivillige har været en stor og vigtig del af Demenscenter Sydfyn og har indgået i de forskellige 
aktiviteter og arrangementer.   

 

        

 

Aflastningspulje 

Projektets tilbud om aflastning har været knyttet til aktiviteter i Demenscenter Sydfyn og tilbud 
om aflastning i eget hjem. Sidstnævnte har været udbudt til 8 borgere (4-8 gange til hver borger). 
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Aflastningen gennem aktiviteterne i Demenscenter Sydfyn har givet de pårørende et frirum, når 
deres familiemedlemmer var på Demenscenteret. Ved at deltage i fælles aktiviteter via 
Demenscenter Sydfyn oplevede de pårørende at møde andre ligestillede med sammenlignelige 
udfordringer i hverdagen. De oplevede tryghed, forståelse og genkendelighed, hvor personalet 
havde ansvaret og alle kendte til de udfordringer, der kan være.  
 
Det har været en udfordring i projektet at udbrede kendskabet til den ny indsats med aflastning i 
hjemmet. Det viste sig også vanskeligt at tiltrække  borgere uden for Svendborgs bygrænse og 
borgere fra Ærø.   
 
Fra august 2019 kunne der henvises til befordringspulje som Svendborg Kommune også havde fået 
midler til. Puljen gav ny mulighed for aflastning af de pårørende, da transport havde været en 
udfordring i starten af projektet. 
 
 
Demenscenter Sydfyn fra 2020 

Etablering af Rådgivnings- og kontaktcenteret har været et spændende udviklingsarbejde siden 
2018, hvor der ifølge både interne og eksterne evalueringer blev skabt et relevant og meningsfuldt 
tilbud for borgere med demens i den tidlige fase og deres pårørende. 

Det blev på baggrund af de positive resultater fra projekterne politisk vedtaget, at Demenscenter 
Sydfyn fra januar 2020 kunne gå fra projekt til ordinær drift med to faste aktivitetsmedarbejdere, 
der i samarbejde med målgruppen, frivillige og øvrige samarbejdspartnere fortsat skal udvikle og 
tilbyde relevante og meningsfyldte aktiviteter og arrangementer for borgere med demens og 
deres pårørende. 

 

6. Demensbyen - Bryghuset 

2019 blev året hvor Demensbyens fantastiske og flotte haveanlæg blev officielt indviet den 29. 
juni. Det var en særdeles festlig og flot dag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel og Peder 
Most garden spillede op og der var taler af borgmester Bo Hansen, ældrechef Kirsten Vie samt 
formand for Støtteforeningens bestyrelse John Olsen.  

I maj måned havde Demensbyen fornøjelse af at huse Svendborg Museums mobile udstillings-
container ”Den sorte Boks” med udstilling: ”HUSKER DU SVENDBORG BRYGHUS? ” som fortalte 
Bryghusets historie gennem film og billeder fra det oprindelige Bryggeri til nutidens Demensby. 

I samarbejdet med det forskerteamet, som er tilknyttet demensområdet på ældreområdet er et 
meget frugtbart samarbejdet udmundet i et mere fagligt og kvalificeret tilbud til brugerne i 
Demensdagcenteret. Hver mandag til torsdag er der dagligt to klubtilbud med forskellige temaer, 
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hvor brugerne matches efter kognitivt funktionsniveau, livshistorie og interessefelt. Tilbud til de 
øvrige brugere er ligeledes blevet mere kvalificeret og med højere fagligt indhold. En struktur og 
organisering som både brugere og medarbejdere sætter stor pris på. 

Det sidste af de i alt fire forskningsprojekter er søsat og har fokus på ernæring og inddrager 
udvalgte beboere i ældreboliger samt beboerne på 2. og 3. sal Tårnet. 

I august måned blev der nedsat et samlet Bruger og pårørenderåd for Demensbyen. 

Den 22. oktober modtog Demensbyens have Demensalliancens pris for ”Årets demensvenlige 
bolig og byggeri” - en pris der blev uddelt ved Demens topmøde i Århus. 

Toiletter i Gæsteboligerne samt i demensdagcenteret er i efteråret blevet renoveret og malet, så 
de nu alle fremstår mere demensvenlige. Det vil sige, at der er skabt en farvekontrakt bag ved 
toilet og håndvask – så saniteten fremhæves og er nemmere at få øje på. Det er aftalt med 
boligforeningen, at alle toiletter i lejlighederne gøres demensvenlige fremadrettet ved ny 
indflytninger. 

 

 

 

 

 

Af særlig store arrangementer i 2019 kan nævnes: ”H.C. Andersens dag” med optræden af H.C. 
Andersens parade, Rock i gården med firmands rockorkester og dans i gården, charteret sejltur 
med Helge til Skarø arrangeret i samarbejde med Støtteforeningen. Alle arrangementer som også 
inkludere pårørende, frivillige og medarbejdere. 

Også 2019 blev et travlt år med stor interesse fra omverden – med mange besøg fra ind- og 
udland. 

Der var eksempelvis besøg fra Ældresagen, Danske diakonhjem, kommunale besøg fra blandt 
andre Furesø, Varde, Rudersdal, Ærø, Nyborg, Skanderborg, Hjørring og Lejre kommuner. 

Fra udlandet var der besøg fra to sydkoreanske tv-stationer, et Ukrainsk tv-hold, Schweiz’ radio, 
fra Canada, Italien, Finland, Sverige, Japan, Tyskland og Brasilien. 

Der er ca. 40 frivillige hjælpere tilknyttet Demensbyen inkl. Støtteforeningen bestyrelse. Det er et 
tal som stille og roligt øges. De frivillige fra Demensbyen er indstillet som en samlet gruppe til den 
nystiftede kommunale FrivilligSocialPris for deres store engagement til glæde for gavn for 
beboerne og pårørende i Demensbyen.  
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7. Personcentrerede indsatser 

Et udviklingsprojektunder ”Udviklingscenter for Demens”   inkluderede Stenstrup Plejecenter og 
Plejecenter Damgården i perioden marts 2019 til januar 2020. 

Det overordnede formål var, at kvalitetsudvikle personcentrerede indsatser til borgere med 
DemensProjektet i Stenstrup var målrettet et demensafsnit med 9 borgere. Personalet der er 
tilknyttet denne afdeling var til en temadag omkring opstart af projektet. Her skulle de finde et 
emne, de ville arbejde videre med. Valget blev ”ude liv”, m.h.p. at få hønsehold.  

Efterfølgende blev personalet på afdelingen inviteret til en halv temadag, hvor de praktiske ting 
blev aftalt og fordelt. 

Nu trives borgere og høns i samlet flok. En borger der elles aldrig kommer udenfor, kommer med 
ud hver aften for at lukke hønsene ind til natten. Borgerne holder øje med hønsene, og der er altid 
en, der ved hvor de er. Personalet inddrager borgerne, så de kommer tæt på hønsene hver dag, og 
borgerne kommer med ud, når der skal handles foder. 

Projektet har understøttet et godt samarbejde blandt personalet, borgerne bliver inddraget i 
hverdagens aktiviteter og borgerne har fået et tæt tilknytningsforhold til hønsene. 

Projektet på Damgården tog udgangspunkt i samme koncept som på Stenstrup Plejecenter. På 
Damgården udarbejdede kontaktpersonerne Livshistorieplakter for den enkelte beboer, hvilket 
kan være en hjælp til personale og pårørende til at understøtte beboerens identitet og styrke 
relationen og de gode samtaler.  

Plakaterne indeholdt billeder og tekster og blev hængt op i beboernes egne boliger. Flere beboere 
har medbragt deres Livshistorieplakat med ud i fællesstuen, hvilket har indbudt til hyggelige 
samtaler beboerne i mellem. 

 

8. 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 
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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. 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. 

 

9. 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.  

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 
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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, som aktuelt er tilknyttet demenskonsulenterne i december 2019 
er 568. 

 

 

 

10. Medarbejdernes kompetencer 

Der tilstræbes høj faglighed og tværfagligt samarbejde i demensindsatsen.  
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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 
demensnøglepersonuddannelsen anvendes e-learningsprogrammerne fra Videnscenter for 
Demens, som er anbefalet i demenshandlingsplanen. 

I juni 2019 er der blevet uddannet ét hold demensnøglepersoner. 

Demenserfaringsforum i samarbejde med SOSU skolen har i 2019 været afholdt i marts måned. 

Emne: 

1. Pårørendesamarbejde v. Helle Skov Iversen, tidl. pårørenderådgiver 
2. Pårørendefortælling 

Der er ledelsesmæssigt besluttet, at pausere samarbejde med SOSU skolen omk. 
demenserfaringsforum, grundet mange andre aktiviteter for personalet på demensområdet. 

Temaeftermiddag for personalet, afholdes hvert andet år. Modsatte år afholdes Svendborg 
kommunes demensdage over to temaeftermiddage. 

Emnet i 2019 har været: 

1. Demens og adfærd - håndtering af problemsituationer med afstemt pædagogik, Low 
arousal af Bo Hejlskov Elvén (autoriseret psykolog)  

Demenskonsulenterne er uddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistent med relevant 
videreuddannelse samt diplomuddannelse i demens. 

Demenskonsulenterne har deltaget i demensdagene (national videnscenter) og i årskursus for 
demenskoordinatorer 2019. 

 

11. Øvrige indsatser i 2019 
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Demensdagene 2019 i København 

Medlemmer af DUK deltog i demensdagene. 

Arrangementer for borgere i Svendborg Kommune 

 Undervisning 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. 40-50 borgere. Det foregår i samarbejde med Demenscenter Sydfyn og afholdes i 
Sundhedshuset. 
 

 ”Forbyggende hjemmebesøg” to gange årligt for +65/70 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 og Alzheimers foreningen Fyn. En aften med 
oplæg ved overlæge Niels Espensen vedr. demens og efterfølgende en pårørendefortælling 
ved operasanger Jesper Buhl, hvis hustru har en demensdiagnose. Jesper Buhl er korleder 
for Fyraftenskoret, som underholdt undervejs i fortællingen. Der var stor interesse og der 
deltog omkring 125 personer. 
 

 Svendborg Kommune har i samarbejde med Folkebevægelsen for et demensvenligt 
Danmark, afholdt et arrangement i Rundbuehallen d. 10. maj ”Smil til mig med demens”. 
Her deltog omkring 1000 mennesker. Formålet med dagen var at skabe opmærksomhed, 
lokal rummelighed og konkrete aktiviteter, som støtter demensvenlighed i Danmark 
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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 Demenscenter 
Sydfyn få tilbud om besøg af en instruktør. 

Flere har taget godt imod tilbuddet, herunder Svendborg Byråd, en lokal loge, skoleklasser og en 
gruppe frivillige. 

I 2019 blev hele Social og Sundhedsområdet på Svinget 14 demensvenlige. 

 

12. Tilbud til personer med demens i 2019 

Træning Demens 

Dette er et tilbud for mennesker med demens bestående af 4 hold, med fysisk og kognitiv træning 
i natur og træningscenter og har stort afsæt i socialt samvær. 
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De tre hold benytter lokaler på Aldersro og det fjerde hold benytter træningsfaciliteter i- og 
omkring SG Huset.  

Al træning varetages af ergo- og fysioterapeuter. Der er tilknyttet en frivillig på to af holdene.  
Træningen er evalueret af forskere fra UCL (jf. punkt 7.2) og tager udgangspunkt i evidensbaseret 
forskning. 

 

Certificeringsordning for pleje- og aktivitetscentre 

I samarbejde med Svendborg senioridræt, vil plejecentrene i Øst og Vest arbejde hen imod 
certificering som senioridrætscenter. Et senioridrætscenter skal kunne tilbyde minimum tre 
ugentlige aktiviteter indenfor ældreidrætsområdet. Det er kvalificerede instruktører, som gennem 
DAI´s senioridrætsakademi tilbyder nem og kvalificeret adgang til viden og praktisk kunnen på 
senioridrætsområdet for både frivillige og ansatte i kommunen. 

Ovenstående understøtter demenshandlingsplanen initiativ 8 vedr. flere og bedre tilbud om fysisk 
træning og aktivitet. 

 

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.  
Fra 2020 forankres koordineringen af daghøjskolen i Demenscenter Sydfyn. 

 

Tilbud til pårørende 

I Svendborg kommune er der tilbud om deltagelse i pårørendegrupper for ægtefæller og for 
børn/svigerbørn til borgere med demens. Specifikt er der en gruppe for pårørende til mennesker 
med Parkinsons sygdom.  

Demenscenter Sydfyn har en åben netværksgruppe hver 14. dag.   

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. 
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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.   

Yderligere er der undervisning om demens, forår og efterår. 

 

13. Udviklingsmål – indsatser i 2020 

 Drift af Demenscenter Sydfyn, Rådgivnings- og Kontaktcenter for mennesker med demens 
og deres pårørende 

 Afholde undervisning for familier med demens, 3 aftener forår og 3 aftener efterår (øget 
fra 2 aftener til 3 aftener) 

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

 Demensvenligt lokalsamfund – marineforeningen er kontaktet ift. interesse tilkendegivelse 
 Afvikle demensnøgleperson uddannelse i samarbejde med SOSU Fyn 
 Afvikle temaeftermiddage forår og efterår for demensnøglepersoner 
 Arrangere og afholde demensdage for medarbejdere i Svendborg kommune  
 Arrangere og afholde temaeftermiddag om demens for borgere i Svendborg Kommune 
 Undervisning om ny lovgivning om magtanvendelse jf. serviceloven kap. 24 
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