
To demensfaglige 
konsulenter til en ambitiøs  
indsats på demensområdet 
Gribskov Kommune 

Vil du være med til at spille en afgørende rolle i 
udviklingen af et ”next level demensområde” i en 
kommune, hvor ambitionerne på demensområdet er 
tårnhøje, og hvor demensfagligheden allerede skiller 
sig positivt ud? Medarbejdere og ledere arbejder 
dedikeret på at skabe de bedst mulige livsbetingelser 
for mennesker med demens og deres pårørende, og 
der er en høj grad af politisk og ledelsesmæssig 
opbakning til de demensfaglige indsatser.

Gribskov Kommune ønsker at skabe de bedst mulige betingel-
ser og levevilkår for borgere med demens og deres pårørende. 
Der er ca. 700 borgere med en demensdiagnose i kommunen, 
og tallet forventes at stige til mere end 1000 i 2025.

Gribskov Kommune søger derfor to demensfaglige konsu-
lenter, som over en 2-årig periode skal løfte og ensrette 
kommunens demensarbejde på kommunens plejecentre, 
dagcentre, træningstilbud og sociale botilbud, som indgår 
i et spændende og udviklingsorienteret innovationspart-
nerskab mellem offentlige og private leverandører (Pleje-
Gribskov, Attendo og Altiden).  Gennem partnerskabet får 
konsulenterne en unik mulighed for at arbejde intensivt med 
praksisnær læring, faglig supervision og udviklingsforløb i 
en kommune, der allerede arbejder målrettet på at styrke 
demensområdets faglige kvalitet og metoder.

Opgaver og succeskriterier for de to 
demensfaglige konsulenter: 
• Bidrage til en samlet strategi for kompetenceudvikling 

på demensområdet og sikre en systematisk og ensartet 
struktur for organisering af området. 

• Bidrage til at implementere og ensrette beboerkonferen-
cer og andre metoder i regi af Demensrejseholdet.

• Stå i spidsen for at sikre, at borgere med demens og deres 
pårørende i højere grad oplever trygge og velinformerede 
overgange til plejecenter, bl.a. ved at udvikle en såkaldt 
”demenspakke” målrettet borgere og deres pårørende i 
forbindelse med flytning til plejebolig.  

• Sikre at forandringerne i praksis er bæredygtige, og at 
demensvejledere/nøglepersoner føler sig bedre fagligt klædt 
på til at rådgive kollegaer om bl.a. personcentreret omsorg. 

• Facilitere en grundlæggende faglig og metodisk styrkelse 
af demensområdet i kommunen og medvirke til at ensret-
te og standardisere demensfagligheden. 

• Fungere som faglige fyrtårne i praksis for de konkrete 
projekter.

• Være ”praksiseksperter” i forbindelse med rådgivning og 
vejledning ved BPSD-symptomer og i forbindelse med reha-
bilitering og træning for borgere med en demensdiagnose. 

• Støtte og vejlede personale i forbindelse med konkrete 
borgerforløb – in house sparring og supervision. 

• Støtte og vejlede familier til mennesker med demens, 
samt vejlede medarbejdere i deres tilgang til samarbejdet 
med pårørende. 

• Etablere et tæt samarbejde med demenskoordinatoren, 
ledere og demensvejledere og skabe følgeskab og ejer-
skab i praksis. 

Profil og kompetencer: 
Som demensfaglig konsulent er du opsøgende og udadvendt 
af natur. Du udviser engagement, synlighed og nærvær i 
praksis, og du er teoretisk og metodisk velfunderet i forhold 
til at sikre relevant kompetenceudvikling og supervision. 
Du er fagligt ambitiøs og nysgerrig, holder dig ”up-to-date” 
på demensområdet og er et fagligt fyrtårn, der inspirerer, 
motiverer og skaber følgeskab blandt kollegaer og medarbej-
dere. Du trives bedst med at være ude i praksis og besidder 
stærke relationskompetencer, god situationsfornemmelse 
samt forståelse for forskellige kulturer og arbejdsgange. Du 
er ikke bange for at stille undrende spørgsmål og udfordre 
praksis, men det vægtes højt, at du inddrager og lytter til 
medarbejdere og ledere i projekterne, så forandringerne 
bæres frem af medejerskab og samarbejde. 

Sidst, men ikke mindst, har du:
• En professionsbachelor, fx som sygeplejerske, socialpæ-

dagog eller fysio- eller ergoterapeut - med en demensfag-
lig og eventuel didaktisk overbygning, fx en demenskoor-
dinatoruddannelse. Du kan også være uddannet psykolog 
med speciale i demens.

• Praksiserfaring med demens og personcentreret omsorg.

• Dokumenteret erfaring med undervisning og/eller imple-
mentering af lærings- og forandringsprocesser i praksis.

• Viden om og erfaring med relationel koordinering.

• Skarpe formidlingsevner, særligt i forhold til mundtlig 
formidling. 

• Kendskab til både private og offentlige tilbud og OPP’er 
indenfor ældre- og demensområdet (en fordel, ikke et krav).

Vilkår:
Der er tale om en 2-årig ansættelsesperiode med tiltrædelse 
pr. 1. august 2021. 

Læs det udvidede profilmateriale og søg stillingen på 
www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist: søndag den 13. juni

For yderligere information om stillingerne kontakt: Mia Fru-
ergaard, partner i MUUSMANN, på tlf. 21 29 70 79, centerchef 
for Sundhed og Ældre, Mette Bierbaum, tlf: 72 49 65 65 eller 
Teamleder i Kvalitet, Udvikling og Kontraktstyring, Anja 
Bihl-Nielsen, tlf: 72 49 73 87.  


