
Chefteamindstilling: Demensplan – Bloktilskud og justering af økonomi 
Den 21.12.2017 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. i varige 
midler 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 fordeling af midler, for at skabe de bedste tilbud til borgerne. På baggrund af disse foreslås 
mindre justeringer på fordeling af midler (skitseret i bilag 1) samt udmøntning af bloktilskud 
(skitseret i bilag 2).  
 
Justeringer og udmøntning vil betyde, at: 

• indsatserne i endnu højere grad kommer borgerne direkte til gavn. 

• indsatserne bedre integreres i lokalområderne. 

• vi undgår parallelspor og sikrer bedre måling af effekt. 
 

Beslutninger: 
Det indstilles til godkendelse: 

1. At der foretages justeringer på teknologi, tidlig opsporing og aflastning, som skitseret i 
bilag 1 

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

Implementering: 
 
Teknologi: Ivan Kjær overtager ansvar for velfærdsteknologi på demensområdet pr. 1. januar 
2018. 
 
Tidlig opsporing: Anette Poulsen (forebyggelsesklyngen) overtager ansvar for implementering 
af nationalt screeningsredskab, i tæt samarbejde med DCA.  
 
Træning og aflastning: Tina Normann Andersen (Demensklyngen) er ansvarlig for justeringer 
på afløsning/aflastning og implementering af tiltag på træningsområdet.  

 

Effekt og målopfølgning: 
• Flere pårørende skal opleve, at få mere aflastning og fleksibel afløsning i hjemmet.  

• Demenshjørnet skal kunne rumme den øgede efterspørgsel efter træning, og flere borgere 
skal have mulighed for at træne lokalt og i vante rammer.  

• Arbejdet omkring tidlig opsporing skal tæt på forebyggelsesindsats og lokalområderne. 
 
Der følges op på implementering af og mål for indsatserne i regi af demensplansarbejdet, gennem 
de halvårlige status og procesplaner. 

Kommunikation: 
Forslag til justeringer sker på baggrund af drøftelser på tværs af DCA, CFI og Forebyggelsesklyn-
gen. Implementering er afhængig af en fortsat tæt kontakt og sparring.  

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  
Internt: Center for frihedsteknologi (Ivan), Forebyggelsesklyngen, Styregruppen, Sundhedsenhederne 
(Kent), Folkesundhed (Anja), Økonomi (Jan Sørensen og Mikael Belland) 
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 

 

19. december 2017 

 

1. januar 2018 

  

31. december 2018 

 

31. december 2019 

 

 

    

Demensplanen vedtages i 
byrådet 

Drøftelse ml. Hosea, Kir-
stine og Elisabeth 

Udmøntning af bloktilskud 
Justering af indsatser på 
teknologi og aflastning 

Midler til demensplan ud-
løber 

Bloktilskudsmidler udløber  

 



Referat: 

Chefteamet godkendte 

- At der foretages justeringer på teknologi, tidlig opsporing og aflastning, som skitseret i bilag 1 

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

 

Chefteamet ønsker, at indsatserne går i gang i 2018. Det undersøges nærmere ift. om der skal aflægges regnskab samlet for to år.  

Innovationsfonden har frist for ansøgninger til midler den 20. februar. Det laves et oplæg til ansøgning ift. demens – herunder evt. genkendelighed ved indgangspartier, evt. 

kortlægning af antallet af demente med inddragelse af en virksomhed. 

 


