
                                                                                                                                                                                   
  

 

 

Invitation til at deltage i projektet Sikker sundhed for borgere med 

demens. 

KL og FOA sætter med projektet ”Sikker sundhed for borgere med demens” fokus på at forbedre 

patientsikkerheden ved at styrke personalets kompetencer i at arbejde målrettet med arbejdsgange og 

redskaber til at forbedre sundheden og patientsikkerheden for borgere med demenssygdomme. Projektet 

gennemføres i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.  

Til projektet søger vi 10 kommunale enheder, der ønsker at forbedre sundheden og patientsikkerheden for 

borgere med demenssygdomme ved at arbejde med implementeringen af en pakke for sundhed og demens. 

Projektet har en varighed af 12 måneder.  

Kort om projektet  

Projektet fokuserer på at styrke personalets kompetencer i at arbejde målrettet med arbejdsgange og 

redskaber til at forbedre sundheden og patientsikkerheden for borgere med demenssygdomme. Dette sker 

med udgangspunkt i en pakke om sundhed og demens, der er udviklet til projektet, og som indeholder 

evidens- og erfaringsbaserede redskaber, der kan danne grundlag for at kunne opspore, identificere og handle 

på helbredsproblemer hos borgere med demenssygdomme.  

Projektet har en varighed af 12 måneder, efter de deltagende kommunale enheder er udvalgt.  

I projektet vil medarbejdere og ledere i projektperioden få kompetencer til at forbedre sundhed og 

patientsikkerhed for demente borgere. Nationalt Videnscenter for Demens vil uddanne og undervise de 

deltagende kommuner i viden om demens og demenssygdomme.  

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil uddanne de deltagende kommuner i forbedringsarbejde, så den 

opnåede viden om demens og demenssygdomme kan implementeres sikkert og systematisk i arbejdsgange 

og processer. Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil varetage den daglige ledelse af projektet.  
 

Relevante datoer 

Her følger en kort oversigt over relevante datoer i relation til projektet:  

• Den 27. februar og den 2. marts: Virtuelle informationsmøder om projektet og indholdet i pakken for 

sundhed og demens. Tilmeld dig informationsmødet her: https://www.tilmeld.dk/infodemens  

• Den 10. marts kl. 12: Ansøgningsfrist for deltagelse i projektet  

• Primo april: Offentliggørelse af udvalgte kommuner til projektet  

• Ca. 1. maj: Projektstart med opstartsmøder  

Efter opstart af projektet omkring den 1. maj kører projektet i 12 måneder.  

Projektet er finansieret via Fremfærd. Deltagelse i projektet er gratis, men transportudgifter og udgifter til 

evt. frikøb af medarbejdere og ledere i forbindelse med deltagelse i uddannelse og læringstræf mv. påhviler 

den enkelte kommune.  

Sådan ansøger din kommune 

Interesserede kommuner bedes udfylde et kortfattet ansøgningsskema med motivation for, hvad kommunen 

ønsker at opnå med deltagelse i projekt. En kommune kan godt indgå med 2 kommunale enheder. Ansøgningen 

danner grundlaget for styregruppens udvælgelse af kommuner til projektet.  

https://vpt.dk/fremfaerd
https://www.tilmeld.dk/infodemens


                                                                                                                                                                                   
  

 

Ansøgningsskemaet sendes til projektleder Inge Ulriksen, iu@patientsikkerhed.dk, via mail senest den 10. 

marts kl. 12.00.   

Læs mere på: www.patientsikkerhed.dk/sikkersundheddemens  

Spørgsmål 

For yderligere spørgsmål vedrørende projektet og ansøgningsprocessen kan projektleder Inge Ulriksen, Dansk 

Selskab for Patientsikkerhed, kontaktes på iu@patientsikkerhed eller på telefon 22 77 71 72.   

https://vpt.dk/fremfaerd
mailto:iu@patientsikkerhed.dk
http://www.patientsikkerhed.dk/sikkersundheddemens
mailto:inge.ulriksen@patientsikkerhed

