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Dagens program 

Ekspertworkshop den 5. januar 2018, kl. 9.00-13.00/14.00

Introduktion til dagen
➢ Formålet med dagen

➢ Kort om OPI LDL

➢ Opsamling på indsigter fra workshop 1 

Ekspertoplæg: Nis Peter Nissen, Direktør, Alzheimerforeningen
➢ Udfordringer når demente borgere skal begå sig i samfundet

➢ Hvordan ser tendenserne ud i fremtiden?

Workshop del 1 – ‘Det demensvenlige samfund’ 
➢ Hvor har vi udfordringerne?

➢ Hvem er involveret?

➢ Hvilke udfordringer skal vi udvikle løsninger til?

➢ Hvilke kompetencer har vi brug for

FROKOST OG NETWORKING

Workshop del 2 - Hvordan skærer vi kagen?
➢ Opsamling og prioritering af udfordringer med de kommunale 

ankerpersoner



Workshop 2 – Ekspert!
Under overskriften

’Det demensvenlige samfund: Når demente 

borgere skal begå sig i samfundet’

Formålet er, at vi skal:

- skabe en nuanceret forståelse for, hvordan udfordringer 

opleves på tværs af forskellige eksperter.

- skabe et stærkt afsæt for den fremadrettede proces, 

involvering af virksomheder og konkretisering af 

problemstilling som next step.

- netværke på tværs af private virksomheder og 

kommunale aktører og dele vores perspektiver på, 

hvordan udfordringerne opleves fra forskellige vinkler. 



Workshop 2 – Ekspert!

I ER VORES EKSPERTER

TAK, FORDI I VIL GÅ PÅ 

OPDAGELSE SAMMEN MED OS



OPI Living Design Lab
Hvad er det?

Et projektsamarbejde mellem offentlige og 

private parter:

 I alt 4 innovationssamarbejder med hver 3 

SMV’er og 3 kommuner om test og udvikling 

af nye velfærdsløsninger.

Fra tidlig mock-ups til raffineret prototype.

Vores mål er enkelt…. 

Sammen med borgerne og via Offentlig Privat 

Innovation (OPI) vil vi 

løse velfærdsudfordringer i kommunerne og 

skabe vækstpotentialer blandt private 

virksomheder. 

Og dette skal ske via en designtilgang

1. innovationssamarbejde

•3 virksomheder: Multikant, Hitsa og Pay4It

•3 kommuner

2. innovationssamarbejde

•3 virksomheder: MDT Flexibles/Indretning 
med mening, Pay4It, Horn Group

•3 kommuner

3. innovationssamarbejde

•Min. 3 virksomheder (er på vej)

•3 kommuner

4. innovationssamarbejde

•Min. 3 virksomheder

•3 kommuner

Affald

Inde-
klima

Mit 
hjem

De-
mens



Økonomiske partnere

▪ Min. 12 private virksomheder

▪ 3 kommuner: Kolding, Billund og Haderslev Kommune

▪ 3 erhvervskontorer: Business Kolding, Billund Erhvervsfremme og Haderslev 

Erhvervsråd

▪ Syddansk Universitet: Forskerteams inden for OPI (Institut for 

Entreprenørskab og Relationsledelse) og Design (Center for SDU Design) 

▪ 1 ekstern designer, der tilkøbes hver af de 4 innovationssamarbejder

Ikke økonomiske partnere

▪ Welfare Tech

▪ D2I

▪ CoLab

▪ Clean (kun medvirken i 1. innovationssamarbejde vedr. affald)

Partnere i projektet



OPI Living Design Lab
Facts om projektet

Tidsplan:

➢ Hvert innovationsprojekt forventes at vare i ca. 1 år:

▪ 1. Affald: opstart foråret 2017

▪ 2. Indeklima: opstart sommer 2017

▪ 3. Mit hjem: opstart efterår 2017

▪ 4. Demens: opstart vinter 2017

Økonomi:

➢ Vækstpuljemidler (11,2 mio. kr.) for 3 årig projektperiode – dækker: 

▪ Finansiering af projektledelse og videntilførsel (SDU) 

▪ Procesledelse og facilitering

▪ Eksterne designkonsulenter 

▪ Mulighed for frikøb af ressourcer i den kommunale drift 

▪ 50 % direkte finansiering af virksomhedernes tid



Opsamling af indsigter indtil
dags dato



Antropologiske indsigter



Kick-off: Udfordringerne handler 
om: 

✓ Fastholdelse af vaner og rutiner, 

som giver livskvalitet for den 

demente, mens utryghed og 

forvirring opstår, når mønstrene 

brydes. Behov for genkendelighed og 

fravær af ukendte situationer.

✓ Behovet for at færdes alene på 

gåture, at benytte byrummet mv. vs. 

utrygheden det skaber hos plejere, 

pårørende og de demente selv.

✓ Når demente skal finde vej i fx 

byrummet og butikker, og når de 

skal transportere sig selv.



Kick-off: Udfordringerne handler 
om:
✓ Pårørendes utryghed og behov for nærvær på afstand - sikkerhed vs. 

overbeskyttelse

✓ Fastholdelse af relationer til omverdenen, som giver livskvalitet for 

demente og pårørende. Men behovene kan være forskellige mellem 

demente og pårørende

✓ Samfundets viden om og rummelighed overfor demente borgere vs. 

konsekvensen det har for andre

✓ Kommunikationen med omverdenen og omverdenens 

kommunikation med de demente

✓ Stigmatisering og tabu

✓ Tidlig opsporing og hjælp til både demente og pårørende



SDU Desk-research
- Hårde facts om demens i DK

• I dag har omkring 35.000 danskere over 65 år fået en demensdiagnose 

• Det samlede antal mennesker, der lever med demens, anslås til at være 

mere end dobbelt så højt (Sundheds- og Ældreministeriet, 2017)

• 400.000 pårørende oplever demens i familien (Nationalt Videncenter for 

Demens 

• Pårørende til personer med demens bliver ofte nedslidte – fysisk og 

psykisk

• Tabuer opleves omkring demenssygdomme og ofte forsøger ægtepar at 

klare sig selv indtil problemerne er så store, at hjælp er nødvendigt, hvor 

det tit er svært at tage imod tilbud om dag- og døgnaflastning. 

Tilbuddene opleves som en voldsom overgang for både den demente og 

pårørende



SDU Desk-research
- kompetenceudvikling i kommunerne

• Nationalt fokus på demens via den Nationale Demens Handleplan fra 2017

• 3 klare mål for den fremtidige demensindsats: 

1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. 

2. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en 

specifik diagnose.

3. Pleje- og behandlingsindsatsen skal forbedres så forbruget af 

antipsykotisk medicin blandt demente bliver nedbragt med 50 pct. frem 

mod år 2025. 



Indsigterne sammenkogt 

5 temaer omkring udfordringer ved dementes 

færden i samfundet:

1. Transport fra A til B 

2. På indkøb

3. Pårørende

4. Frivillige og foreningsliv 

5. Tidlig opsporing 


