
 
 
 
 
 
 
Du kan være med til at indstille en eller 
flere kollega(er) til Årets Demenskoor-
dinator. Alle, der er medlem af DKDK, 
kan indstilles.  
 
Vi modtog desværre ingen indstillinger 
i 2014, så ingen blev kåret. Derfor 
bringes modtagerne fra 2013 og 2015. 
 
Forslag til Årets demens-koordinator 
sendes til bestyrelsen på mail: 
ml@demens-dk.dk 
 
Skriv et kort resumé med begrundelse 
for valget.  
Det kan f.eks. være en ildsjæl, der har 
ydet en indsats inden for kompetence-
udvikling, supervision eller indenfor en 
af marginalgrupperne på demens-
området. 
 
Indstillingen skal være modtaget se-
nest fredag d. 6. august 2016. Prisen 
uddeles på DKDK’s Årskursus  
d. 14. september 2016. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Årets  
Demenskoordinator 2016 

 
 

DemensKoordinatorer i DanmarK 
(DKDK) uddeler hvert år en pris på 

5.000 kr. til Årets 
 Demenskoordinator 

 
Du kan være med til at bestemme, 

hvem der skal modtage den.  
 

 

 
 

 
 
 

 



Demenskoordinator 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er suppleant i Alzheimerforeningen, Fyns, be-

styrelse, hvor også Lone Vasegaard er medlem. Vi 

havde snakket lidt om, at der vist ikke havde været 

en koordinator på Fyn som årets demenskoordina-

tor. Vi snakkede om, hvem man kunne indstille, og 

for mig blev tanken ved det. Så jeg blev noget over-

rasket på Årskurset 2013, da indstillingen blev læst 

op, og jeg pludselig begyndte at genkende nogle 

specielle tilbud, vi har i Nyborg Kommune. Jeg kig-

gede på mine demenskoordinator kolleger og Lo-

ne, som alle sad og smilte. De havde sammen med 

min leder indstillet mig til årets Demenskoordinator. 

 

Jeg er dybt taknemmelig for denne anerkendelse, 

men også over, at de i dagligdagen er så gode 

samarbejdspartnere. Som team er vi utroligt stærke, 

så prisen er lidt ”vores fælles pris”. 

 

Med prisen følger, at det bliver mere synligt i ens 

kommune, at vi har præsteret noget godt. Jeg har 

fået rigtig mange tilkendegivelser fra ledere, frivillige 

foreninger, pårørende og demensramte. Og på den 

måde bliver demenskoordinatorrollen mere synlig.  

Vi skal i Nyborg Kommune til at lave en analyse af 

demensområdet, og i den forbindelse tænker jeg, at 

det er en styrke at være ”udvalgt” af DKDK, som 

nogle, der gør et godt fagligt stykke arbejde. 

Så bevar prisen og fortsæt derigennem med at sæt-

te fokus på vores rolle og synliggøre vores arbejde 

som demenskoordinatorer. 

 

 

Vibeke Tang Larsen 

 
 

 

Demenskoordinator 2015 

 
 

I 2015 blev jeg udnævnt til årets demenskoordina-

tor, det var en stor og overvældende overraskelse. 

Jeg gør og laver KUN det jeg elsker og har lyst til, 

nemlig at gøre noget for mennesker med demens 

og deres pårørende, og det både i fritiden og i mit 

arbejde. Så da mit navn blev nævnt blev jeg meget 

paf og ganske overvældet. Jeg gættede hurtigt 

hvem, der havde indstillet mig, og jeg er utrolig glad 

for denne anerkendelse. Mange tak for det. 

 

Når jeg har fået en ide til en ny aktivitet, er der altid 

nogen der gerne vil være med, som til middagssel-

skaber for ægtepar, hvor den ene har en demens-

sygdom, var der jo straks 7-8 andre, der synes det 

var en fantastisk ide, så det er ikke svært at få an-

dre med på nye ideer når bare man brænder for det. 

 

Jeg synes det er en stor glæde at være sammen 

med mennesker med demens og deres pårørende. 

De giver mig ligeså meget, som jeg giver dem. 

Bland andet på demensferien på Nyborg Strand - 

det er en fornøjelse, at være med der. Det er ople-

velser der giver mig så stor lyst til at arbejde videre 

inden for området. 

 

Prisen som Årets demenskoordinator har givet mig 

rigtig mange tilkendegivelser fra foreninger, pårø-

rende, ledere, pårørende og mennesker med de-

mens, derudover har det givet mig endnu mere 

energi til at fortsætte arbejdet i demensområdet. 

 

 

Gitte Stubtoft Kærgaard 


