Ringe, 1. september 2017

Pressemeddelelse

Faaborg-Midtfyn er med i et nyt, fynsk udviklingssamarbejde
om demens
Fredag eftermiddag skrev Herdis Hanghøi, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i
Faaborg-Midtfyn Kommune, under på en ny samarbejdsaftale, som skal styrke udviklingen
inden for demensområdet på Fyn.
Den nye samarbejdsaftale, Udviklingscenter for demensområdet på Fyn, er netop kommet på
plads, efter at de deltagende parter fredag eftermiddag skrev aftalen under på University College
Lillebælt i Odense M, som også er her, hvor centrets sekretariat har sin fysiske placering.
Det nye udviklingscenters formål er at understøtte, at alle fynske borgere med demens får adgang
til den samme, nyeste viden af højeste kvalitet, så de kan føle sig trygge og værdige – uanset
bopælskommune.
Herdis Hanghøi glæder sig over det nye samarbejde:
”Jeg glæder mig til at komme i gang med samarbejdet og vidensdele med de andre kommuner.
Men jeg ser også frem til at få et tættere samarbejde med UCL, så vores erfaringer og arbejde i
praksis bliver koblet op på en høj faglighed – til gavn for vores demensramte borgerne og deres
pårørende.”
De andre deltagende kommuner og uddannelsesinstitutioner i samarbejdsaftalen er: Middelfart
Kommune, Assens Kommune, Nordfyns Kommune, Ærø Kommune, Langeland Kommune,
Svendborg Kommune og Odense Kommune, Erhvervsakademiet Lillebælt og Social- og
Sundhedsskolen Fyn. Derudover deltager OK-Fonden, som driver en række plejehjem for
demensramte.
Det videre forløb
Det næste skridt bliver at samle en styregruppe med medlemmer fra de deltagende kommuner og
institutioner, som så skal afholde det første styregruppemøde senere i september måned. Fra
Faaborg-Midtfyn Kommune bliver det vores nye koncernchef for Sundhed og Omsorg, Dorthe
Lykke Jensen, som deltager i styregruppen.
Yderligere information
Hvis du vil vide mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes del af samarbejdsaftalen, er du velkommen
til at kontakte Herdis Hanghøi på telefon 72 53 16 81 eller udviklingskonsulent Michael Bech
Petersen på telefon 72 53 50 53.
Hvis du vil vide mere om selve udviklingscentret eller samarbejdsaftalen, kan du kontakte
chefkonsulent Kim Koldby, University College Lillebælt, på telefon 21 39 05 40.

