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DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) er en landsdækkende interesseforening for 

medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme 

og som beskæftiger sig med demensproblematikker. 
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Kære medlemmer af DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) 
2016 var et markant år for alle, der arbejder på demensområdet. Danmark fik en national 
handlingsplan for demens og dermed en strategi for arbejdet frem til 2025.  
Mange organisationer var involveret i og arbejdede hårdt for at få udarbejdet denne nationale og 
faglige milepæl. DKDK var, på linje med mange fag- og interesseorganisationer, aktiv deltager i 
udarbejdelsen af selve handlingsplanen og er det også i flere af initiativernes udmøntning. 
 
Handlingsplanens 23 initiativer skal i de kommende år omsættes til konkrete tiltag i regioner og 
kommuner. Arbejdet fortsætter i 2017 således i mindre grad i ministerier og på Christiansborg, men 
i kommuner og regioner landet over. Mange medlemmer af DKDK er lokale centrale aktører for at 
få handlingsplanens 23 initiativer omsat til konkrete forbedringer for mennesker med demens og 
deres nærmeste. Det er den vigtigste del af arbejdet og en del, som vi alle har stor andel i.  
 
I mit daglige arbejde hører jeg ofte beretninger fra mennesker, som oplever, at de skal slås mod 
systemet. De møder mange forskellige medarbejdere og oplever, at disse ikke ved, hvad der 
tidligere er aftalt. De oplever, at medarbejdere der kommer i hjemmet, ikke ved, hvad den der er 
syg fejler – og dermed heller ikke ved, hvordan hjælpen og plejen skal ydes bedst muligt.  
Heldigvis fortæller andre, at de oplever at få stor hjælp og støtte – ikke mindst af 
demenskoordinatoren. 
 
Fra flere forskellige sider hører jeg, at praktiserende læger i stigende grad opdager 
demenskoordinatoren som en vigtig samarbejdspartner, som de selv kan henvise borgeren til og 
også få vigtige oplysninger fra. Det glæder mig.  
 
DKDK er en mindre forening og demenskoordinatorerne har gennem årene skullet kæmpe for at 
blive synlige. I dag kan vi sige, at der er mange, der får øje på os og inviterer til samarbejde såvel 
lokalt som nationalt.  
 
En begivenhed fra året fortjener at stå i indledningen. Alzheimerforeningen ved formand Birgitte 
Vølund fik foråret 2017 overrakt Ældrerådenes Hæderspris på Hotel Nyborg Strand. Begrundelsen 
var blandt andet den store synlighed omkring mennesker med demens og deres pårørende, som 
Alzheimerforeningen havde skabt samt deres biddrag til at forbedre vilkårene for mennesker med 
demens og deres pårørende. 

 

Landstingssalen 
Den 26. januar 2017 samledes ca. 200 politikere, fagfolk, organisationer og mennesker med 
demens og deres pårørende i Landstingssalen på Christiansborg, for at markere lanceringen af 
Danmarks Nationale Demenshandlingsplan. DKDK var blandt de inviterede. 
Demens blev sat på alles dagsorden og de tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 
lanceret: 
 

 Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. 

 Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik 
demensdiagnose. 

 En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk 
medicin blandt patienter med en demensdiagnose. 

INDLEDNING 

HVAD SKER DER PÅ DEMENSOMRÅDET? 
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Med et voksende antal mennesker med demenssygdomme - i dag anslået til 85.000 danskere – er 
alle enige om behovet for initiativer, der kan føre til en styrkelse af kvaliteten i indsatsen. 

 
Rundt i landet 
Demens er for alvor sat på den lokale dagsorden i kommunerne og det på mange forskellige 
måder. Demensalliancen har formuleret 6 visioner for en demensvenlig kommune, og begrebet 
’demensvenlighed’ er et begreb, der ofte høres. De seks visioner er: 
 

 Mange kommuner, institutioner, private firmaer med flere arbejder på, at blive mere 
demensvenlige.  

 Musikkens Hus i Ålborg blev i 2016 Danmarks første demensvenlige kulturinstitution. 

 Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune blev i marts 2017 Danmarks første 
demensvenlige kommunalbestyrelse – og flere er fulgt efter.  

 Dagligvarekæden Rema 1000 var de første til at undervise medarbejderne i, hvordan de 
kan hjælpe mennesker med demens, når de er i butikken – nu følger andre butikker efter.  

 Shell i Kalundborg blev i august Danmarks første demensvenlige tankstation. 

 Farsø Sygehus i Nordjylland og Geriatrisk afdeling i Svendborg har arbejdet på at gøre 
deres sygehusafdelinger demensvenlige. 

 
Der er ikke skabt en overordnet definition af begrebet ’demensvenlig’, så de enkelte kommuner, 
institutioner, private virksomheder sætter deres eget præg. Demensvenlighed handler om, at alt fra 
indretning, arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse, samarbejde til holdninger i personalegruppen 
gennemtænkes og ’indrettes’, så mennesker med demens bedst muligt kan fungere.   
 
På det faglige plan 
På det faglige plan sker der kontinuerligt udvikling til gavn for både dem, der lider af en 
demenssygdom og deres pårørende.   
Kommunerne er ansvarlige for at levere pleje, omsorg, aktivitets- og aflastningstilbud til borgere i 
eget hjem og i plejeboliger - og her er fokus rettet på flere og bedre tilbud.                                                                                      
Aktivitetsområdet er i en rivende udvikling - der etableres tilbud til yngre, nye tilbud om 
udendørsaktiviteter osv.   
Rehabiliteringsbegrebet har fået en plads på demensområdet – og flere har indset, at ikke mindst 
personer med demens har behov for vellykkede rehabiliteringsforløb.  
Aflastningstilbud kunne godt trænge til en opkvalificering - her efterlyses ofte mulighed for 
aktiviteter under opholdet.  
                                                                                                                   
Fra flere sider er det blevet påpeget, at udredning for en demenssygdom foregår forskelligt 
afhængigt af postnummer. DKDK ser derfor frem til resultatet af det arbejde, der er i gang i 
regionerne, efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger om et løft af udredningskapaciteten og en 
reorganisering af de mange udredningsenheder mod færre tværspecialiserede udrednings- og 
behandlingsenheder. 
 
Det var med glæde DKDK modtog besked om, at bevillingen til Nationalt Videnscenter for Demens 
(NVD) er gjort permanent. NVD har siden oprettelsen i 2007 via uddannelse, landsdækkende 
netværk og danske og internationale forskningsprojekter arbejdet for, at fagpersoner på alle 
niveauer får adgang til den nyeste viden, og løbende mulighed for at udvikle nødvendige 
kompetencer inden for demens. Behovet for et Nationalt Videnscenter for Demens er bevist, så 
midlerne blev prioriteret godt. 
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Demenskoordinatorerne i Danmark er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der 
arbejder koordinerende i forhold til mennesker med en demenssygdom og deres pårørende – eller 
medarbejdere, som på anden måde er beskæftiget med opgaver, der relaterer sig til demens i 
kommuner og regioner. 
 

DKDKs medlemmer 
DKDK havde pr. 1. september 2017 i alt 363 medlemmer. I tidsrummet 1/9 2016 til 1/9 2017 fik 

DKDK  34 nye medlemmer og 18 udmeldelser. Medlemstallet ligger stabilt sammenlignet med de 

seneste års tal (373 medlemmer pr 1. september 2015, 375 medlemmer pr. 1. september 2016). 

En opgørelse over indmeldelser i perioden viser følgende: 

 13 er sygeplejersker, 8 er SOSU assistenter, 4 er ergoterapeut, 4 er socialpædagog, 1 er 

plejehjemsassistent, 1 er fysioterapeut, 1 er specialist i demens og psyk., 1 er 

demenskonsulent, 1 er cand.mag. og 1 har ikke oplyst grunduddannelse. 

DKDK har medlemmer både på Grønland og Færøerne. 2 medlemmer fra Grønland og 4 

medlemmer fra Færøerne.  

Medlemmernes kontakt med DKDK sker fortrinsvis via sekretariatet. 

Nogle henvendelser og spørgsmål besvares straks, og andre sendes videre til bestyrelse og evt. til 

regionsrepræsentanter. 

Spørgsmål og henvendelser giver mulighed for erfaringsudveksling og mulighed for, at bestyrelse 

og regionsrepræsentanter får belyst diverse problemstillinger af kolleger fra hele landet. 

 

DKDKs bestyrelse 
Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet den 4. november 2016. 
Bestyrelsen har i perioden bestået af: 
formand Lone Vasegaard (OUH Fyn), næstformand Tina Jenny Kjeldsen (demenskoordinator i 
Odsherred Kommune), Tine Johansen (demenskoordinator på plejecenter i Frederiksberg 
Kommune), Gitte Kirkegaard (demenskoordinator i Haderslev Kommune), Elsebeth Kjærgaard 
(demenskoordinator i Odense Kommune). 
Første-suppleant Anne Ellemand (demenskoordinator på plejecenter i Gentofte Kommune) og 
anden-suppleant Kirsten Sejerøe-Szatkowski, (privatpraktiserende demenskonsulent) har deltaget 
i alle bestyrelsesmøder.  
Pensioneret overlæge Rolf Bang Olsen er tilknyttet bestyrelsen som ressourceperson. 
Se bestyrelseslisten her. 
 
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt fire bestyrelsesmøder inkl. et to-dages seminar. Seminaret 
er centralt i bestyrelsens arbejde, da bestyrelsen på dette møde fordeler diverse opgaver og tager 
hul på planlægningen af indholdet i de kommende 4 Nyhedsbreve og det kommende Årskursus. 
Seminaret giver bestyrelsen mulighed og god tid til at drøfte aktuelle emner og tænke nye tanker 
for fremtiden.  
I år drøftede bestyrelsen bl.a. konsekvenser af demenshandlingsplanen for demensområdet og 
demenskoordinatorers opgaver i kommuner og regioner. 
Bestyrelsen havde inviteret Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, til en dialog om 
behovet for kompetenceløft til demenskoordinatorerne, samt en generel drøftelse af 
demenshandlingsplanen. Et godt møde. 
 

MEDLEMMER OG ORGANISATION 2016 - 2017 

http://www.demens-dk.dk/bestyrelsesmedlemmer/
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På bestyrelsens møde d. 19. maj havde bestyrelsen inviteret næstformand for socialpædagogerne 
Verne Pedersen og konsulent Linda Bendix til at drøfte sammenfaldende interesser i forhold til 
demensområdet og medarbejdere på demensområdet. En god drøftelse. 
 

DKDKs regionsrepræsentanter 

DKDK har i hver af de fem regioner 1 – 3 regionsrepræsentanter, der fungerer som bindeled 
mellem bestyrelse og medlemmer i de enkelte kommuner. En oversigt over 
regionsrepræsentanterne findes her. 
 
Regionsrepræsentanterne mødes med bestyrelsen to gange årligt, dels under Årskurset og dels i 
foråret. Den 24. marts holdt en del af bestyrelsen og regionsrepræsentanter heldagsmøde i 
Odense. På mødet blev bl.a. udmøntning af demenshandlingsplanen, gensidige forventninger 
mellem bestyrelse og regionsrepræsentanter, forslag til indhold i Nyhedsbrevene og idèer til 
Årskurset drøftet. 
Kirsten Groth Willesen, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, var inviteret og holdt oplæg om flere af de 
initiativer fra demenshandlingsplanen, der skal udmøntes fra enheden Ældre og Demens i 
Sundhedsstyrelsen – bl.a. Demensrejseholdet og status på BPSD-projektet. 
 

Økonomi 
DKDKs økonomi er baseret på kontingentindtægter, på offentlig tilskud til demensferien og på 
indtægter fra udstillingsstande på Årskurset. 
Bestyrelsen arbejder ulønnet – dog får formanden et mindre honorar. 
DKDKs regnskab fremlægges på generalforsamlingen. 
 

Sekretariat 
DKDK indgår i et sekretariatsfællesskab med DANSKE ÆLDRERÅD, Landsforeningen for ansatte 
i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) og Dansk Gerontologisk Selskab 
(DGS). 
Sekretariatets medarbejdere yder særdeles kvalificeret og hurtig ekspedition, og er en uvurderlig 
hjælp for bestyrelsen. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formændene for DANSKE ÆLDRERÅD, SUFO og DKDK mødes en gang årligt og inviteres som  

deltagere til hinandens Årskurser. 

 

 

http://www.demens-dk.dk/regionsarbejde/


 
 

INDTRYK FRA DKDK ÅRSKURSUS 2016 
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2016 og 2017 har været præget af mange opgaver for både bestyrelse og sekretariat. Der har i 
forhold til tidligere år været en stigning i møder med Sundheds- og Ældreministeriet og 
Sundhedsstyrelsen, flere henvendelser om samarbejde, samt adskillige artikler i Magasinet Pleje, 
hvor formand Lone Vasegård er en del af Magasinets fagpanel. 
 

Demenshandlingsplan 
Arbejdet med demenshandlingsplanen har som tidligere nævnt præget året.  
DKDKs formand Lone Vasegaard har repræsenteret DKDK i referencegruppen til udformning af 
anbefalinger og i en af de nedsatte arbejdsgrupper. Bestyrelsen har løbende drøftet emner i 
relation hertil således, at formanden har været bedst muligt rustet til arbejdet. Efter lanceringen af 
handlingsplanen er DKDKs formand foreningens repræsentant i følgegruppen til udmøntning af 
initiativer i demenshandlingsplanen. 
 

Høringssvar 
DKDK har i perioden afgivet seks høringssvar på udkast til love og betænkninger/vejledninger. 
DKDK får mere og mere til høring og vurderer fra høring til høring, om der skal afgives et 
administrativt svar eller et politisk svar, der udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med 
bestyrelsen. 

 September 2016: forslag til lov om ændring af Sundhedsloven (justering af takster for 
somatiske færdigbehandlingsdage). 

 September 2016: forslag til lov om ændring af regionernes finansiering (ændret kommunal 
medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved 
kvalitetsfondsprojekter mv).  

 Februar 2017: udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af 
varigt inhabile. 

 August 2017: udkast til forslag om lov vedrørende ændring af lov om frikommunenetværk. 

 August 2017: udkast til lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om 
psykologer m.m. (herunder lov om mærkning af demensegnede boliger) 

 August 2017: udkast til vejledning til Årets Demenspris. 
De høringssvar DKDK afgiver kan læses på DKDKs hjemmeside her. 
 

Hjemmeside 
DKDKs hjemmeside www.demens-dk.dk er et af foreningens  kommunikationsredskaber i forhold 
til at formidle viden om DKDKs arbejde. 
Bestyrelsen har i årets løb gennemgået hjemmesiden for at sikre, at relevant information var 
tilgængelig og tidssvarende.  

 

Facebook 
DKDKs facebookside blev introduceret på Årskursus 2016.  
Bestyrelsen bestyrer Facebooksiden med støtte fra sekretariatet og søger jævnligt at lægge 
relevant information ud. Det er muligt at Gruppens medlemmer kan udveksle erfaringer og drøfte 
aktuelle emner indenfor demensområdet og demenskoordinatorernes arbejdsfelt.udveksle 
erfaringer og drøfte aktuelle emner indenfor demensområdet og demenskoordinatorernes 
arbejdsfelt på siden. 
Fra tid til anden præsenteres artikler, som tidligere har været bragt i et af DKDKs Nyhedsbreve. 

 

 

 

 

AKTIVITETER 2016 - 2017 

http://www.demens-dk.dk/horingssvar/
http://www.demens-dk.dk/
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Nyhedsbreve 2016 – 2017 
DKDK udsender fire Nyhedsbreve om året, hvoraf det ene er konferencerapport efter Årskurset. 
Nyhedsbrevet indeholder - i det omfang det er muligt – nyheder fra hele landet. Bestyrelsen 
tilstræber, at hvert Nyhedsbrev har et tema, hvor fagpersoner på området inviteres til at skrive 
artikler. 
Bestyrelsen udgør redaktionen, og Tine Johansen og Gitte Kirkegaard har påtaget sig at være 
redaktører og indhente artikler. 
 

 

Nr Tema Overskrift leder 

3/2016 Konferencerapport Tak for sidst 

4/2016 Intet tema Sporene er lagt ud for fremtidens demensindsats 
i regioner og kommuner 

1/2017 Nonfarmakologiske behandlinger 
- ny viden og muligheder 

Nu kommer alle puljerne! 

2/2017 Demensvenlighed Et travlt forår med ansøgninger 
og kompetenceudvikling. 

 

Bestyrelsen har i foråret vedtaget, at Nyhedsbrevet fremover har en side med overskrift i forhold til 
”Fra medlem til medlem”. DKDKs medlemmer opfordres til at skrive indlæg om projekter, 
praksishistorier og dele gode idéer som et led i vidensdeling om nye tiltag i kommuner og regioner. 
Under punktet kan medlemmer også stille spørgsmål og efterlyse erfaringer. 
 

Årskursus 
Årskursus 2016 blev afviklet den 14. – 16. september med titlen ”Redskaber og relationer i 
demensarbejdet”. Årskurset var det 23. i en ubrudt række af faglige og velbesøgte årskurser og 
havde 397 deltagere og 22 udstillere. Endnu engang deltagermæssig rekord på både deltagere og 
udstillere.  
Der har været en jævn stigning i såvel deltagere som udstillere gennem årene og Årskursus 2017 
sætter igen både deltagermæssig og udstillermæssig rekord. 
Årskurset udbydes til såvel medlemmer af DKDK som til ikke-medlemmer og betragtes som et 
tilbud, hvor også andre faggrupper, der har deres virke på demensområdet, kan opgradere deres 
viden. I 2016 deltog 208 medlemmer og 189 ikke-medlemmer. Årskurset budgetteres uden 
overskud, for at holde en så lav deltagerbetaling som muligt. 
 

Årets DemensKoordinator 
DKDK kårer hvert år ”Årets Demenskoordinator” på Årskurset. Prisen går til et medlem, der har 
ydet en særlig indsats på området. DKDKs medlemmer kan indstille en kollega, og bestyrelsen 
vælger Årets Demenskoordinator blandt de indstillede kandidater. 
I 2016 gik titlen til Anne Lise Hansen fra Indre By/Østerbro i København. 
 

Demensferie 

DKDK arrangerer i samarbejde med Hotel Nyborg strand hvert år demensferie for mennesker med 
en demenssygdom og vedkommendes pårørende som hjælper. 
I 2017 er der gennemført 2 ferieophold, støttet af Social- og Integrationsministeriets Tips- og 
Lottopulje til særlige sociale formål. 
På hvert feriehold er der 2 frivillige og ulønnede ferieguider, som er uddannede 
demenskoordinatorer. Ud over at hygge om feriegæsterne og arrangere udflugter og lignende, er 
de behjælpelige, hvis der opstår problemer. Det er suppleant i bestyrelsen Kirsten Sejerøe, der 
gennem de sidste mange år har koordineret ferierne i forhold til deltagere, udflugter m.m. 
I 2017 har Anne-Grethe Lyhne, Gitte Kærgaard, Lone Andersen og Kirsten Sejerøe 
været ferieguider. 
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Folkebevægelsen for et demensvenligt DanmarK 
DKDK har på linie med andre organisationer valgt at indgå i Folkebevægelsen for et 
Demensvenligt Danmark. DKDK er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Tine Johansen. 
 

DemensDagene 
Nationalt Videnscenter for Demens afholder hvert år ”Demensdagene” i København i maj måned. 
DKDK er inviteret som gæst ved både formand Lone Vasegaard og faglig sekretær Marianne 
Lundsgaard. DKDK har en stand på dagene, der er bemandet primært med 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

Møder og henvendelser 
DKDK har som organisation været inviteret i mange forskellige sammenhænge, nedenfor er et 
udpluk af årets aktiviteter. 
 
Professor Bent Greve, Institut for Samfundsvidenskab RUC, inviterede i januar 2017 
repræsentanter for organisationer med relation til ældreomsorg til et rundbordsmøde, som led i et 
europæisk projekt om ældreomsorg. DKDKs formand deltog i mødet. 
 
DKDK blev i januar 2017 kontaktet af Institut for Statskundskab på KU, da de var i gang med et 
internationalt forskningsprojekt om forholdet mellem politiske partier og interesseorganisationer. 
DKDKs formand har i samarbejde med sekretariatet udfyldt et spørgeskema.  
 
Foreningen for de SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøgs (SUFO) Årskursus i 
marts, hvor DKDKs formand deltog. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD afholdt i april en Ældrepolitisk konference, hvor DKDKs formand deltog. 
 
DKDK har ved formanden deltaget i Følgegruppen til udmøntning af initiativer i 
demenshandlingsplanen – der er afholdt 2 møder. 
 
Praksisnær kompetenceudvikling er et indsatsområde i demenshandlingsplanen. 
DKDKs formand deltog i en workshop herom i foråret og i et efterfølgende bilateralt møde med 
Sundhedsstyrelsen om behovet for efteruddannelse af demenskoordinatorer og mulighederne i 
demenshandlingsplanen.  
 
Børne- og Socialministeriet har iværksat et serviceeftersyn af kommunernes anvendelse af 
magtanvendelsesreglerne over for borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. 
DKDKs næstformand har i foråret deltaget dels i et møde og dels i en workshop. 
  
Socialdemokratiets ældreordfører Astrid Krag inviterede i begyndelsen af april en række 
organisationer til et rundbordsmøde om ”Demenshandlingsplan – og hvad så nu ”? 
Astrid Krag ønskede at få inspiration og input i forhold til, hvilke områder der kræver særligt fokus i 
demensarbejdet i regioner og kommuner. DKDKs formand deltog i mødet. 
 
DKDK var i marts inviteret til Socialpædagogernes konference ”Demens og socialpædagogik”. Fra 
DKDK deltog bestyrelsesmedlem Gitte Kirkegaard. 
 
Som led i Demenshandlingsplanen skal der hvert år uddeles en Demenspris til en medarbejder, 
som har gjort en helt særlig indsats på demensområdet. 
DKDKs formand har deltaget i et indledende møde i april og sekretariatet i et efterfølgende møde i 
august. DKDKs formand repræsenterer DKDK i udpegningskomiteen. 
 
Fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen Abelone Løgstrup har påbegyndt et arbejde med 
”Velfærdsteknologi og hjælpemidler”, som et nyt undertema under ’Viden og metoder’ på 
demensområdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Kjærgaard og DKDKs formand har holdt møde med Abelone 
Løgstrup i juni 2017. 
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DKDK er af Sundhedsstyrelsen inviteret som deltager i to arbejdsgrupper for nationale kliniske 
retningslinjer for demens. Arbejdsgrupperne påbegynder arbejdet i efteråret 2017. 
Elsebeth Kærgaard repræsenterer DKDK i arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for 
forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens. 
 
Love Vasegaard repræsenterer DKDK i arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for 
diagnostik af mild cognitive impairement og demens. 
 
Magasinet Pleje har gennem året bragt flere kommentarer og artikler med formand for DKDK som 
afsender. 

 
Som de af jer - der er nået til afslutning på denne årsberetning - nok kan fornemme, har det været 
et arbejdsomt, epokegørende og spændende år for bestyrelse og sekretariat i DKDK. 
 
Som samfund er Danmark gennem de seneste år nået langt i forhold til at se mennesket bag 
sygdommen, og sådan har det ikke altid været. Men for nogle er det stadig svært at sige: ”min 
mand har en demenssygdom”, eller ”jeg har en demenssygdom”. Flere og flere står frem – nu 
senest kongehuset. 
 
De mange initiativer, kampagner, film, positive historier i dagspressen og i fagpressen har givet en 
større viden og dermed forhåbentlig mindre frygt. Civilsamfundet inddrages i dag i endnu højere 
grad end før omkring de fremtidige indsatser lokalt og er en vigtig medspiller for os fagpersoner.  
 
Mange initiativer fra demenshandlingsplanen udmøntes nu i kommuner og regioner, hvilket giver 
arbejde, ikke mindst til demenskoordinatorer, med at beskrive fremtidige indsatser for at kunne 
søge diverse puljer. 
En del er stadig uafklaret og skaber spænding lokalt. I regionerne er man spændt på, hvordan 
udredningen skal organiseres fremover, hvor udredningsenhederne skal placeres, hvem der skal 
ansættes og om alle enheder skal have en udadgående funktion. 
 
Et af initiativerne vi som demenskoordinatorer kommer til at arbejde med i 2017 er mærkning af 
demensegnede plejeboliger – en national ordning, hvor alle kommuner skal medvirke. 
 
Et initiativ, der er lige om hjørnet, er Årets Demenspris 2017. Prisen lanceres medio september og 
uddeles i december 2017. DKDK sidder i indstillingskomiteen og jeg håber, at mange af jer vil 
indstille en dygtig medarbejder eller kollega. 
 
DKDK er en lille forening ikke mindst sammenlignet med øvrige interesse- og fagorganisationer på 
demensområdet. Men vi gør vores indflydelse gældende, hvor det er muligt. Vi arbejder for, at 
demenskoordinatorer og andre medarbejdere på demensområdet står fagligt stærkt til at løfte 
opgaverne med at opnå de bedst mulige vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. 
 
Tak til bestyrelse og sekretariat for året 2016 – 2017. 
Tak til alle demenskoordinatorer og andre medarbejdere, ledere og politikere for at løfte den store 
opgave det er at skabe en forskel for mennesker med demens og for deres pårørende. 
 
Der ligger mange spændende udfordringer i året 2017 – 2018 
 
 
Lone Vasegaard, formand 

AFSLUTNING 


