
Rådmandsindstilling: Demensplan – Bloktilskud og justering af økonomi 
Den 7.12.2017 Sundhedsstaben 

Baggrund: 
I forbindelse med udformning af demensplanen, afsatte chefteamet i alt 2 mio. til implemente-
ring i 2017-18. Ligeledes vedtog byrådet i budgetforlig for 2017, at afsætte 3 mio. (varige mid-
ler) til aflastningsområdet. På rådmandsmøde den 23. marts 2017 blev fordeling af midler 
gennemgået og godkendt.  
 
Et halvt år inde i implementeringsprocessen, bliver vi fortsat klogere på den rette organisering 
og struktur, ift. at sikre den bedste fremdrift på initiativerne i demensplanen. 

• Organiseringen på det velfærdsteknologiske område kalder på en anden struktur og 
retning, for at undgå parallelspor og sikre den rette faglighed ind i opgaven. 

• Der er behov for skarpere fokus på tidlig opsporing og forebyggelse i forbindelse med 
implementering af det nye nationale screeningsredskab.  

• Aflastere i områderne efterlyser sparring og demensfaglige kompetencer. Med byrå-
dets vedtagelse om et løft på afløsning i hjemmet fra 3 til 4 timer opstår der mulighed 
for både at løfte det generelle serviceniveau på aflastning, sikre endnu mere fleksibel 
afløsning og samtidig give mulighed for praksisnær demensfaglig sparring (bilag 1). 

• I januar 2018 udmøntes bloktilskud på demens-træningsområdet (i alt 1,8 mio.) til ud-
bygning af eksisterende træningstilbud, og til implementering af træningspakker for 
borgere med demens i alle faser af sygdommen (bilag 2).  

Beslutninger: 
Det indstilles til godkendelse: 

1. At placere opgaven med teknologi hos Center for frihedsteknologi. 150.000 kr. fra 
demensplanen, til indkøb af hjælpemidler, overføres hertil. 17 timer til teknologi-
nøgleperson frigives, som i stedet placeres hos forebyggelsesklyngen, med fokus på 
indkøring af screeningsredskab. 

2. At afsatte midler (500.000 kr.) til `afprøvning af modeller for mere fleksibel anvendel-
se af 3 timers aflastning i hjemmet´, i stedet bruges på ansættelse af en tredje ”fleksi-
bel afløser”. 

3. At bloktilskud på træningsområdet udmøntes som skitseret i bilag 2.  

Implementering: 
Ivan Kjær overtager ansvar for velfærdsteknologi på demensområdet pr. 1. januar 2018, i et 
fortsat tæt samarbejde med DCA, og i tråd med demensplanen.  
Forebyggelsesklyngen (Anette Poulsen) overtager ansvar for implementering af det nye natio-
nale screeningsredskab, i et meget tæt samarbejde med Demenshjørnet (pr. 1. januar 2018). 
Demensklyngen er ansvarlig for afløsning/aflastning og implementering af træningspakkerne. 
Opgaverne placeres organisatorisk under Tina Normann Andersen i Demenshjørnet, med start 
januar 2018, ved udmøntning af satspulje (bloktilskud).  

 

Effekt og målopfølgning: 
Aflastning: Flere pårørende skal opleve en mere smidig tilgang til aflastning, hvor vi kommer et 
skridt nærmere ambitionen om reel fleksibilitet i aflastning/afløsning, både i og uden for hjemmet.  
Træning: Demenshjørnet vil kunne rumme den øgede efterspørgsel efter træning, samtidig med at 
flere borgere får mulighed for at træne lokalt og i vante rammer.  
 
Der følges op på implementering af og mål for indsatserne i regi af demensplansarbejdet, hvor de 
initiativansvarlige løbende sikrer fremdrift. Derudover gennem de halvårlige status og procesplaner 
for initiativ 10: teknologi, initiativ 11: aflastning, initiativ 22: træning og initiativ 21: tidlig opsporing. 

Kommunikation: 
Teknologi: Fortsat tæt samarbejde mellem CFT og DCA.  
Træning: Der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante interessenter for, tidligt i processen, at 
sikre opbakning og ejerskab i områderne. 

Denne indstilling er (Sæt X): 
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Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  
Internt: Center for frihedsteknologi (Ivan), Forebyggelsesklyngen, Styregruppen, Sundhedsenhederne 
(Kent), Folkesundhed (Anja) 
Eksternt:  

    

Ansvarlig: Sundhed: Kirstine Markvorsen, Elisabeth Flindt og Otto Ohrt 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. Grundbudget X  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
 2017 2018 2019 

Aflastning  500.000 (er afsat) 500.000 (er afsat) 

Tidlig opsporing 
og forebyggelse 

 250.000 (er afsat)  

Træning  590.000  

(Bloktilskud) 

1.239.000 

(Bloktilskud) 

 

 

  

 10. maj 2017 

 

7. december 2017 

 

1. januar 2018 

  

31. december 2018 

 

31. december 2019 

 

 

    

Demensplanen vedtages i 
byrådet 

Chefteam-møde Udmøntning af bloktilskud 
Justering af indsatser på 
teknologi og aflastning 

Midler til demensplan ud-
løber 

Bloktilskudsmidler udløber  



Referat: 

Chefteamet drøftede indstillingen og var enige om, at økonomien skal undersøges nærmere – og opgaven ses i sammenhæng med en forebyggelsesplan. Der fremsendes 

en indstilling til et senere rådmandsmøde.  

 


