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 Opdragsgiver Gribskov Kommune/Innovationspartnerskabet 
 

 

 Adresse Gribskov Kommune 
  Rådhusvej 3 

3200 Helsinge  
  Tlf. 72 49 60 00 
  www.gribskov.dk 
 
 
 Stilling To demensfaglige konsulenter 
 
 
 Refererer til Anja Bihl-Nielsen, Teamleder i Kvalitet Udvikling og 

Kontraktstyring 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen er tidsbegrænset og sker på kontrakt over en 

2-årig ansættelsesperiode i henhold til gældende 
overenskomster på området.  
 
Tiltrædelse: 1. august 2021  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
   
  Centerchef for Sundhed og Ældre, Mette Bierbaum 
  Tlf. 72 49 65 65 
 

Teamleder i Kvalitet Udvikling og Kontraktstyring, Anja Bihl-
Nielsen, Tlf. 72 49 73 87 

 
  Partner i MUUSMANN A/S, Mia Fruergaard  

Tlf. 21 29 70 79 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 13. juni 2021  
 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:   onsdag den 16. juni 2021 
  Mulighed for testforløb:  onsdag den 23. juni 2021 

    2. samtaler:  torsdag den 29. juni 2021 

tel:72496000
http://www.muusmann.com/stillinger


   

3    
 

Kort om Gribskov Kommune 

Gribskov Kommune er en attraktiv og udviklingsorienteret kommune med en velfungerende økonomi 
og et budget i balance. Kommunen har kystlinje mod Kattegat og råder bl.a. over strand, skov, 
moderne sportsfaciliteter, stærke lokale fællesskaber, et aktivt foreningsliv og et driftigt erhvervsliv. 
Kommunen hører under Region Hovedstaden og er arealmæssigt den største kommune i 
Nordsjælland med rådhuset placeret i Helsinge by. Indbyggertallet er ca. 41.000.  

Kommunen har et stærkt sundhedspolitisk fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og tidlige 
indsatser, og der arbejdes løbende på at sikre et tværgående og effektivt samarbejde mellem 
kommunens forskellige fagområder med henblik på at skabe kvalitet, sundhed og trivsel for borgerne. 
Et særligt indsatsområde er at skabe de bedst mulige betingelser og levevilkår for borgere med 
demens og deres pårørende.  

I Gribskov Kommune har ca. 700 borgere en demensdiagnose. Forventningen er, at antallet vil stige til 
mere end 1000 i 2025.  

I budgetaftalen for 2021 – 2024 er det politisk besluttet at afsætte 2 mio. kr. til en ny Sundhedspulje 
under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, som bl.a. skal gå til arbejdet med Gribskov Kommunes 
demensstrategi.  

Innovationspartnerskab i Gribskov Kommune  
På velfærdsområdet indgår Gribskov Kommune i et offentligt-privat innovationspartnerskab, der 
fungerer som katalysator for faglig dialog, vidensdeling og velfærdsinnovation med henblik på at sikre 
høj kvalitet i opgaveløsningen omkring de ældre borgere, herunder også borgere med en 
demensdiagnose.  

Innovationspartnerskabet bygger på en aftale mellem kommunen og de private leverandører, som 
indgår i partnerskabet: To plejecentre (Trongården og Helsingegården) under PlejeGribskov, to 
plejecentre (Bakkebo og Skovsminde), et demensdagcenter (Holbohave) to sociale boligtilbud 
(Kirkeledet og Skipperstræde) og Genoptræning Gribskov, som er udliciteret til Altiden samt 
plejecenteret Udsigten, som er udliciteret til Attendo:  

 
Du kan læse en beskrivelse af plejecentrene her.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Kattegat
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:32248967-bc4c-442c-9eb6-dfc5b56f5fb7
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Samarbejdet mellem kommunen og leverandørerne i partnerskabet er gensidigt forpligtende. De 
private aftaleparter indbetaler hver måned et bidrag til innovationspuljen, som anvendes til støtte til 
konkrete innovationsprojekter. Partnerskabet fungerer som en samarbejdsaftale mellem 
aftaleparterne med henblik på at fremme innovation og kvalitet på velfærdsområdet. Med 
innovationspartnerskabet får de deltagende leverandører mulighed for at opsamle og skabe 
tværgående viden og få dækket omkostninger og investeringer til udviklingsopgaver, metoder og 
værktøjer med henblik på at håndtere fremtidige udfordringer på social- og sundhedsområdet.  

De to demensfaglige konsulenter forventes i den 2-årige periode at arbejde ind i alle områder af 
partnerskabet for at styrke målsætningerne om et tværgående kompetenceløft inden for især 
personcentreret omsorg samt gensidig inspiration og læring i forhold til bl.a. organisering af 
arbejdsgange, ledelsesmæssige kompetencer og faglig udvikling. Gennem partnerskabet får 
konsulenterne en unik mulighed for at arbejde intensivt med praksisnær læring og forankring, faglig 
supervision og demensfaglige udviklingsforløb. Konsulenterne får en vigtig rolle i at sikre et tæt 
samspil mellem innovation, udvikling og implementering i samarbejde med ledere og medarbejdere, 
som allerede arbejder intensivt, dedikeret og målrettet med at styrke demensområdets faglighed, 
kompetencer og metoder.  

Strategier og værdier på demensområdet i Gribskov Kommune  

Demensområdet i Gribskov Kommune er generelt præget af høj faglighed og motivation. Der arbejdes 
bl.a. med demensfaglige projekter som fx Demensrejseholdet, Bedre Bemanding og Omsorg og 
Nærvær, og der er demensfaglige nøglepersoner/vejledere ansat på flere af plejecentrene. 
Medarbejderne er motiverede og engagerede omkring at levere den bedst mulige kvalitet for borgere 
med demens og deres pårørende.  

Byrådet i Gribskov Kommune ønsker at understøtte et godt og værdigt liv for borgere med demens i 
kommunen. Det er afgørende, at borgere med demens har mulighed for at leve et så aktivt, trygt og 
værdigt liv som muligt, og der skal være fokus på borgernes og de pårørendes individuelle 
livssituationer, ønsker og behov. Derfor skal borgere med demens mødes med en personcentreret 
tilgang, hvor det er mennesket bag sygdommen, der er udgangspunkt for kommunens indsats og 
tilgang.  
 
Gribskov Kommunes demensstrategi er tæt koblet til kommunens generelle værdighedspolitik, som 
definerer værdighed på følgende måde:   

https://www.sst.dk/da/viden/demens/demensrejsehold
https://sum.dk/puljer/pulje-til-bedre-bemanding-i-hjemmeplejen-og-paa-plejehjem-plejecentre-og-friplejeboliger
https://www.sst.dk/da/Opgaver/AEldre/Omsorg-og-naervaer
https://www.sst.dk/da/Opgaver/AEldre/Omsorg-og-naervaer
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a26fc6a7-954c-4fd2-91ab-b84abfae07cb


 

Gribskov Kommunes demensstrategi er skabt i dialog med borgere med demens, pårørende til 
demente, Ældreråd, Handicapråd, medarbejdere og ledere fra plejecentre og dagtilbud i kommunen. 
Strategien er inddelt i 6 overordnede temaer, som beskriver rammerne og mulighederne for et godt 
og værdigt liv med demens: 

 

Demensvenligt 
samfund 

Generel 
forebyggelse 

Demenstilbud og -pleje, 
der rummer alle 
aldersgrupper og typer 
af demens  

Inddragelse af 
pårørende 

 

Frivillige og 
inddragelse af 
deres tilbud 

Demensegnede dag- 
og plejecentre 

At uddanne 
instruktører i 
foreninger til at kunne 
rumme borgere med 
demens. 

 

At informere 
erhvervslivet og 
forretningerne om 
symptomer på 
demens.  

 

At formidle viden og 
have informations- og 
uddannelsestilbud til 
rådighed for 
kommunens borgere.  

 

At erfaringsudveksle 
og samarbejde med 
andre kommuner og 
andre med erfaring på 
området – herunder 
også om tilbud i andre 
kommuner.  

 

Løbende 
opkvalificering af 
viden om demens i 
forhold til generel 
forebyggelse. 
  
Opmærksomhed på 
demens i etablering 
af nye 
forebyggelsestilbud. 
  
Tidlig opsporing af 
borgere med 
begyndende 
demens, så de kan 
tilbydes konkrete 
målrettede 
relevante 
forebyggelsestilbud.  

 
 

Tidlig opsporing af 
borgere med 
begyndende demens, så 
de kan tilbydes konkrete 
målrettede relevante 
forebyggelsestilbud.  
 
Løbende tilpasning af 
tilbud, så de er målrettet 
borgere med forskellige 
typer demens og 
forskellige 
aldersgrupper, for at 
sikre alle et relevant 
tilbud.  
 
Tæt samarbejde med 
borgere med demens og 
deres pårørende i 
forhold til opsporing og 
behov for tilbud og 
støtte.  

 

Inddragelse af 
pårørende til 
demente borgere i 
alle relevante 
sammenhænge, 
både i plejen, i 
tilbud til demente 
borgere og i tilbud 

til pårørende.  

 
Sikring af 
undervisning og 
rådgivning af 
pårørende til 
borgere med 
demens.  
 
Lettilgængelig 
information for 
borgere med 
demens og deres 
pårørende om de 
tilbud, der findes i 
kommunen.  
 
Løbende udvikling af 
forskellige tilbud til 
pårørende i forhold 
til deres behov.  

 

Tæt samarbejde 
med 
frivilligområdet i 
forhold til behov 
for tilbud og 
udvikling af 
tilbud målrettet 
borgere med 
demens og 
deres 
pårørende.  

 

Sikring af 
undervisning og 
rådgivning af 
frivilligområdet i 
forhold til 
demens. 

  

Lettilgængelig 
information for 
borgere med 
demens og 
deres pårørende 
om de 
frivilligtilbud, 
der findes i 
kommunen.  

 

Indretning af 
demensegnede 
plejeboliger.  
 
Etablering af 
demensegnede 
udemiljøer på 
plejecentrene.  
 
Løbende 
kompetenceudvikling 
af personalet på 
plejecentre, i 
hjemmeplejen og 
hjemmesygeplejen i 
forhold til demens.  
 
Sikring af 
specialiseret viden 
om demens i 

kommunen.  
 

Målsætningen med demensstrategien er, at borgere med demens bliver mødt som hele mennesker 
med individuelle ønsker og behov. Det prioriteres derfor højt, at alle medarbejdere i kommunen ved, 
hvordan værdighed kan fremmes i forhold til den enkelte borger. I Gribskov kommune er der også et 
ressourceorienteret og rehabiliterende borgerfokus, som betyder, at borgere med demens skal 
opleve, at de har en deltagende og aktiv rolle i eget liv.  

Demensstrategien er udarbejdet i 2019 og er stadig i sin implementeringsfase, hvilket betyder, at der 
løbende opstår behov for at udvikle og justere strategien. Den samlede demensstrategi kan læses 
her. 

Organisation 

Den politiske organisation 
Byrådet i Gribskov Kommune består af 23 medlemmer og ledes af borgmester Anders Gerner Frost fra 
lokallisten NytGribskov. Den politiske organisering består foruden Økonomiudvalget af:  

• Børn, Idræt og Familie  
• Udvikling, By og Land  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:fe467193-d5d7-4d3e-84f3-bf6ccf794642
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• Beskæftigelse og Unge  
• Ældre, Social og Sundhed 
• Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi  
• Temaudvalg om FN’s verdensmål   

 

Den administrative organisation 
Gribskov Kommune er en enhedsforvaltning med to fagdirektører og 7 centre, herunder Center for 
Sundhed og Omsorg, som ledes af Centerchef Mette Bierbaum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to demensfaglige konsulenter vil være organisatorisk forankret i Kvalitet, Udvikling og 
Kontraktstyring (KUK) med direkte reference til Anja Bihl-Nielsen. Den demensfaglige viden og indsigt 
i KUK er stor, ligesom der er et stærkt strategisk blik for udvikling af demensområdet. 

 

Snitflader og samarbejdsrelationer for de to demensfaglige konsulenter 

De to demensfaglige konsulenters arbejde vil primært udfolde sig i praksisnære forløb og projekter i 
samspil med ledere, medarbejdere, borgere og pårørende. Konsulenterne forventes her at være 
synlige, initiativrige og stærkt opsøgende i forhold til hurtigst muligt at få kendskab til 
kompetenceniveauer og særlige behov, ønsker og udfordringer. Det er afgørende, at der tidligt i 
forløbet opbygges tillidsfulde relationer til de forskellige enheder og et solidt kendskab til borgere, 
pårørende og medarbejdere. I den forbindelse skal der etableres et fagligt netværk på tværs af 
innovationspartnerskabets plejecentre, træningstilbud, sociale botilbud og dagcenter, som 
systematisk sikrer opfølgning og fælles retning for udvikling og implementering af demensfaglig 
viden og metoder. 
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De demensfaglige konsulenter vil have et tæt 
samarbejde og en række opgaveoverlap med 
kommunens demenskoordinator, som sammen 
med konsulenterne udgør et demensfagligt ”team”, 
der byder ind med kompetenceudvikling hos 
leverandørerne i praksis.  
 
Koordinatorens opgavefunktioner involverer i 
modsætning til konsulenterne også 
myndighedsopgaver på ældreområdet.  
 
Konsulenternes arbejde med implementering af 
konkrete projekter, vejledning og 
kompetenceudvikling vil foregå i tæt parløb med 
demensvejledere/nøglepersoner og ledere i 
praksis, som konsulenterne ikke alene skal vejlede, 
men også klæde yderligere på til at kunne vejlede 
andre. Det er vigtigt, at forandringerne i praksis er 
bæredygtige og lever videre efter de to år.  

 

Succeskriterier og opgaver for de 2 demensfaglige konsulenter 

Efter de 2 år er det forventningen, at demensområdet i Gribskov Kommune står endnu stærkere end i 
dag, hvilket kommer til udtryk gennem:  

▪ En mere ensrettet og standardiseret tilgang til borgere med demens og deres pårørende. 
 

▪ At borgere med demens og deres familier oplever trygge og velinformerede overgange fra 
hjem eller sygehus til plejecenter gennem en styrket kommunikation, et højnet 
informationsniveau og nye muligheder for forventningsafstemning og forberedelse 
mellem familie og plejecenter. 
 

▪ At beboerkonferencer afholdes systematisk og ud fra samme grundlæggende model til 
gavn for både medarbejdere, borgere og pårørende. 
 

▪ At nøglepersoner/demensvejledere føler sig bedre fagligt klædt på i forhold til at rådgive 
kolleger om arbejdet - og samarbejdet - med borgere (herunder vejledning ved BPSD-
symptomer) og pårørende i henhold til personcentreret omsorg.  
 

▪ At konkrete metoder bl.a. i regi af Demensrejseholdet er fuldt ud implementerede og kan 
fortsætte i praksis efter de to år. Det indebærer bl.a. at arbejdsgange omkring 
borgerovergange, beboerrkonferencer, metoder, vidensdeling mv. er systematiseret og 
organiseret i de lokale praksisser.  
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De demensfaglige konsulenter skal derfor:  

• Bidrage til en samlet strategi for kompetenceudvikling på demensområdet og sikre en 
systematisk og ensartet struktur for organisering af området. 
 

• Facilitere en grundlæggende faglig og metodisk styrkelse af demensområdet og medvirke til 
at ensrette og standardisere demensfagligheden.  
 

• Implementere og ensrette beboerkonferencer og andre metoder i regi af Demensrejseholdet. 
 

• Stå i spidsen for at sikre, at borgere med demens og deres pårørende i højere grad oplever, at 
flytning fra hjem til plejecenter er præget af tryghed og styrket kommunikation, bl.a. ved at 
udvikle en såkaldt ”demenspakke”.   
 

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

• Være ”praksiseksperter” i forbindelse med rådgivning og vejledning ved BPSD-symptomer 
samt i forbindelse med rehabilitering og træning. 
 

• Støtte og vejlede personale i forbindelse med konkrete borgerforløb og i forhold til 
samarbejdet med de pårørende – in house sparring og supervision.  
 

• Støtte og vejlede familier til borgere med demens, herunder også i forbindelse med at sikre 
den nødvendige information omkring mulige tilbud og støtteforanstaltninger i kommunen. 
 

• Etablere et tæt samarbejde med demenskoordinatoren samt ledere og demensvejledere.  
 

• Fungere som motiverende læringskatalysatorer/faglige fyrtårne i praksis for konkrete 
projekter og skabe det nødvendige følgeskab og ejerskab blandt medarbejdere. 
 

• Inddrage civilsamfundet og andre eksterne aktører og udbrede viden om mennesker med 
demens – deres individuelle adfærd, ønsker og behov.

Personlige og faglige kompetencer 

Som demensfaglig konsulent forventer vi, at du: 

• er opsøgende og udadvendt i mødet med andre mennesker. 
 

• fremstår synlig, engageret og nærværende i praksis. 
 

• er fagligt ambitiøs, nysgerrig og ”up-to-date” på demensområdet. 

• er et fagligt fyrtårn, der kan inspirere, motivere og skabe følgeskab og motivation blandt 
kollegaer og medarbejdere. 

• trives bedst med at være ude i praksis og helst kun sidder bag et skrivebord, når det er 
tvingende nødvendigt. 
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• besidder stærke relationskompetencer, god situationsfornemmelse samt forståelse for 
forskellige arbejdskulturer og arbejdsgange.  

• har mod til at stille undrende spørgsmål og udfordre gældende praksisser. 

• er rummelig og rolig i din fremtræden og inddrager medarbejdere og ledere i projekterne, så 
forandringer bæres frem af medejerskab og samarbejde.  

• har en naturlig og empatisk tilgang til mennesker med demens og deres pårørende 
kombineret med en høj grad af faglig professionalisme.  

• har praksiserfaring med demens og personcentreret omsorg. 

• er teoretisk og metodisk velfunderet, så du kan sikre relevant kompetenceudvikling og 
supervision i praksis. 

• har dokumenteret erfaring med undervisning og/eller implementering af lærings- og 
forandringsprocesser i praksis. 

• har erfaring med relationel koordinering. 

• har skarpe formidlingsevner - særligt i forhold til mundtlig formidling.  

• har en professionsbachelor – eksempelvis som sygeplejerske, socialpædagog eller fysio- eller 
ergoterapeut - med en demensfaglig og eventuel didaktisk overbygning, fx en 
demenskoordinatoruddannelse. Du kan også være uddannet psykolog med speciale i demens.  
 

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

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre et testforløb hos MUUSMANN. 

 


