
Chefteamindstilling: Ansøgning: ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens” 
Den 20. april 2018, Sundhed 

Baggrund: 
Socialudvalget (som det tidligere hed) havde et ønske om, at MSO og MSB samarbejdede om at søge pul-
jer under den nationale demens handleplan (Sundhedsstyrelsen) og herunder om et styrket samarbejde 
om yngre med demens. I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet har afholdt 
en workshop på tværs af de to magistratsafdelinger. Puljen ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstil-
bud samt støtte til yngre med demens” søges i et fællesskab af MSO og MSB. MSB vil stå som hovedan-
søger. Se bilag 1 vedr. puljen. 
Den valgte målgruppe er udsatte yngre borgere, der har demens eller en demenslignende tilstand, f.eks. 
har de svære kognitive udfordringer og skal have støtte til dagligdags gøremål. Målgruppen har eller har 
haft et misbrug. Målgruppen modtager bostøtte i eget hjem. Målgruppen kan være under udredning, og 
være svær at udrede, men der vil være svær mistanke om demens. Derudover vil mange i målgruppen 
have somatiske lidelser, der ikke er velbehandlede. Borgerne vil desuden typisk føle sig stigmatiserede og 
ensomme, de har ofte få pårørende og har ”svært” ved at passe ind, men en lyst til at indgå i sociale sam-
menhænge.  
Målgruppen vil i mindre grad benytte og profitere af demenstilbuddene i kommunen. Målgruppen ses ikke i 
de gængse demenstilbud og er hermed en ”ny” målgruppe, som der på nuværende tidspunkt ikke nås 
med de gængse demenstilbud. Det kan skyldes, at borgerne kan have svært ved at rumme tilbuddene, 
lige som tilbuddene ikke er specifikt tilpasset målgruppen. Målgruppen har behov for ”noget anderledes”, 
rammen om tilbuddene skal tilrettelægges på en måde, hvorpå de er let tilgængelige og barriererne for 
deltagelse er så få som mulig. Der inkluderes 20 borgere i projektet. Udvælgelse af borgerne til projektet 
vil ske i et samarbejde mellem MSO og MSB.  
Målet med projektet er at udvikle meningsfulde og relevante tilbud til målgruppen. Projektet tager ud-
gangspunkt i de tilbud kommunen allerede har og vil afprøve og udforske mulighederne for at sammen-
sætte alternative og mere fleksible tilbud, der passer til målgruppens behov og ønsker og derigennem 
sætte borgeren i stand til bedre at mestre sit eget liv. Udviklingen af tilbuddene sker ved involvering af bor-
geren og de pårørende i praksisnære afprøvninger. Projektet løber forventeligt fra 1. oktober 2018 til 31. 
oktober 2019.  
Der søges om midler til at ansætte/frikøbe en projektleder på tværs af MSO og MSB og til medarbejderti-
mer, hvor relevante medarbejdere på tværs frikøbes til at indgå i projektet. Der søges om finansiering af 
transport til borgerne. Der er ligeledes krav om en medfinansiering, som finansieres af DCA og Sundheds-
staben.  

Beslutninger: det indstilles, at chefteamet godkender hovedpointerne i ansøgningen: 

• den udvalgte målgruppe 

• målet med projektet om at udvikle meningsfulde tilbud til målgruppen på tværs af MSO og MSB 

• den overordnede finansieringsmodel 

Effekt og målopfølgning: 
• Ved projektets start udarbejdes en base-line i form af en effektvurdering, hvor borgerens res-

sourcer og støttebehov afdækkes, efter 6 mdr. og ved projektets afslutning foretages endnu en 
effektvurdering, så der er konkrete borgerrelaterede data til vurdering af projektets effekt. 

• I regi af projektet udarbejdes der en nærmere evalueringsplan  

Implementering: 

• Projektet organiseres under styregruppen for MSO og MSB, så der sikres ledelsesmæssig op-
bakning. 

 

Kommunikation: 
 

• På tværs af MSB og MSO søges puljen ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte 
til yngre med demens” 
 

• Målet med projektet er at skabe meningsfulde tilbud til yngre borgere med demens eller en demens-
lignende tilstand. Målgruppen er herudover udsatte borgere, der har eller har haft et misbrug, og 
som modtager bostøtte i eget hjem. 

 

• Målet med projektet er, at målgruppen støttes på en sådan måde, at de oplever større mestrings-
evne af eget liv og dermed større livskvalitet.  

 

• Borgere og pårørende inddrages aktivt i udviklingen af tilbuddene og deres direkte input og reaktio-
ner på tilbuddene arbejdes der videre med i tilpasningen og i udviklingen.   

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: drøftet med Mål og Økonomistyring  

    

Ansvarlig leder/afdeling: Otto Ohrt. Sundhed, Sundhedsstrategi og Forebyggelse 

Deltager på mødet: Otto Ohrt og Marie Løkke 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2018 2019 2020 2021 

    

Der er ikke direkte udgifter i forbindelse med indstillingen, men i puljeopslaget er der krav om medfinansiering, 
som vil være på 54.000 kr. i MSO og som vil være på 72.000 kr. i MSB.  

 

  Dato 20.9.2017  12.4.2018  26.4.2018 Januar 2019 Oktober 2019 

    

Forud for CT-indstilling Workshop Chefgruppemøde Ansøgningsfrist Evt. opfølgning til Cheftea-
met 

Evt. opfølgning ved projektets 
afslutning til Chefteamet 



Referat: 

Chefteamet godkendte hovedpointerne i ansøgningen 

• den udvalgte målgruppe 

• målet med projektet om at udvikle meningsfulde tilbud til målgruppen på tværs af MSO og MSB  

• den overordnede finansieringsmodel 

 

Der er vigtigt at der laves en aftale med MSB inden ansøgningen sendes om hvilken § projektet kører efter ift. hvem der har ansvar for opgaven efter projektet er afsluttet. 

Der kan ikke søges midler til kompetenceudvikling i projektet, men der følges op på det i projektgruppen. 

Formålet er at udvikle de tilbud, vi har og gøre dem mere fleksible – bla. inddrage Demenshjørnet. 

De to politiske udvalg (MSO/MSB) skal orienteres/involveres, når der er svar på ansøgningen – signal om at vi arbejder på tværs.  

 


