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DKDK´s skriftlige beretning giver en bred orientering om foreningens aktiviteter i det forgangne forenings år og har 

været tilgængelig på foreningens hjemmeside fra 1. september. I dag giver jeg et kort resume og trækker nogle cen-

trale punkter ud.  

 

Noget af det som har optaget bestyrelsen har været den synlighed af demens der har været i det forløbne foreningsår. 

Opfølgning af handlingsplanen for demens med styrelsens store projekter, hvor DKDK har været repræsenteret i flere 

arbejdsgrupper på forskellige niveauer. De kliniske retningslinjer, som blev sendt til høring den 1/7 og som vi afventer i 

dens endelig udgave. Hjemmehjælpskommissionens 29 anbefalinger, hvor DKDK også har afgivet høringssvar pr. 

14/8. 

 

Et andet område DKDK fortsat følger med i udviklingen af er forløbsprogrammerne. Dette gøres i tæt samarbejde med 

foreningens regionsrepræsentanter. DKDK er af den holdning at det for borgeren med demens er betydningsfuldt at 

vide, hvor man skal henvende sig for at få rådgivning om udredning for demens, og hvem man kan henvende sig til 

ved behov for behandling og pleje. Demenskoordinatoren ved, at disse opgaver er delt mellem regioner og kommuner 

og at det varierer fra region til region, hvordan ansvaret er fordelt. I dette forenings år er der i alle 5 regioner udarbej-

det forløbsprogrammer på demensområdet.  

Endelig har DKDK også haft fokus på udvikling på det digitale og teknologiske område – teknologier, der kan 

medvirke til øget frihed, men som også kan virke diskriminerende eller ikke støtte agendaen om rehabilitering. DKDK 

hilser teknologien velkommen men er samtidig opmærksom på, at teknologien, kan stille både borgere med demens, 

pårørende og de medarbejdere der bistår borgeren i hverdagen i svære situationer.Særlig digital kommunikation 

mellem borger og offentlig myndighed har skabt store problemer. DKDK vil i fremtiden indgå i samarbejder med 

henblik på, at der udvikles tilgængelige løsninger. 

 

 

 Andre aktiviteter – taget fra årsberetningen 2013 

Økonomi 

DKDKs økonomi er baseret på kontingentindtægter og på offentlige tilskud til demensferie. Bestyrelsen arbejder uløn-

net, dog får formanden et mindre honorar. DKDKs regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet for 

2012 viser et mindre overskud. 

 

Bestyrelsen  

I det forgange foreningsår har bestyrelsen været synlighed i form af repræsentation i arbejdsgrupper, referencegrup-

per, følgegrupper, høringer, møder mm. i langt højere grad end tidligere foreningsår. Derfor har bestyrelsen kun af-

holdt 3 heldags bestyrelsesmøder mod planlagt 4. I stedet har bestyrelsen brugt e-mail korrespondance og telefoniske 

kontakter som kommunikationsform i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmøder holdes i DKDK’s sekretariat på Jernbane 

Allé 54 i Vanløse. Det fast årlige 2-dages internatet for bestyrelsen er af høj prioritet, idet bestyrelsen her afklarer lin-

jerne for det kommende års arbejde. Årskursus 2012 blev evalueret og tilrettelæggelse af Årskursus 2013 påbegyndt. 

Til jer i bestyrelsen skal jeg på vegne af formanden takke for jeres indsats. På trods af at I alle har mange opgaver 

forbundet med jeres daglige arbejde, møder I altid velforberedte til møderne med engagement og altid godt humør. 

Det bevirker vi får nogle gode diskussioner i en rar atmosfære med respekt for hinandens forskelligheder. 

 

Regionsrepræsentanter 

I hver region har DKDK 1-3 regionsrepræsentanter, som et nødvendigt bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne 

i de enkelte kommuner. En oversigt over regionsrepræsentanter fremgår af www.demens-dk.dk. Bestyrelsen har holdt 

to møder med regionsrepræsentanterne. I forbindelse med Årskursus 2012 i Nyborg afholdtes et 2-timers møde med 

sidste nyt fra bestyrelsen samt en kort status for demensområdet i regionerne. Den 1. marts 2013 afholdtes et hel-

dagsmøde i Odense. Hovedtemaet var gennemgang af bestyrelsens udkast til en ny pjece om Demenskoordinatorens 

kompetenceprofil. Mødet afsluttedes med gensidig orientering mellem regionsrepræsentanter og bestyrelse samt ori-

entering fra Socialstyrelsen, der atter i år velvilligt stod for lokaler samt forplejning. 

 

Også her skal jeg på vegne af formanden takke regionsrepræsentanterne for jeres indsats. Det er ikke altid en let rolle 

at være repræsentant for regionerne, og føre sig ajour med demensindsatsen i stort et geografisk område og med 

mange kommuner. I skal vide, at jeres erfaringer og viden om hvad der sker i regioner er vigtige informationer for be-

styrelsen og for DKDK´s indsats. 
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Andre samarbejdspartnere: 

At sikre gode relationer med DKDK´s samarbejdspartnere prioriterer bestyrelsen som en vigtig opgave idet vi herigen-

nem får mulighed for at påvirke på flere niveauer. Samarbejdet med Alzheimerforeningen, Socialstyrelsen, Sundheds-

styrelsen, Nationalt Videnscenter for Demens og ikke mindst DANSKE ÆLDRERÅD, sker gennem mailkorrespondan-

ce, møder og når bestyrelsen deltager på konferencer. Ligeså udnyttes samarbejdet i forbindelse med høringssvar, så 

vi løfter i flok for den gode sag. I forhold til Danske Ældreråd har vi en særlig relation idet DKDK jo huses i deres loka-

ler. Vi udarbejder hvert år en samarbejdsaftale med hensyn til sekretariatsbistand, husleje mm. Jeg vil derfor benytte 

chancen for at sende en tak til Danske Ældreråd via Kirsten Feld for jeres gæstfrihed.  

 

Sekretariat 

Sekretariatet er beliggende i Vanløse, hvor alle bestyrelsesmøder holdes. Sekretariatets medarbejdere yder en kom-

petent og altid prompte indsats og I er meget professionelle med løsningen af jeres opgaver for DKDK. Også i dette 

foreningsår har sekretariatet påtaget sig arbejdsopgaver for bestyrelsen i form af referatskrivning og udarbejde oplæg 

til Nyhedsbrevets ledere. Og ikke mindst i forbindelse med Årskurset er der forbundet mange opgaver for især Mari-

anne Lundsgaaard. 

 

En stor tak for Marianne og dine medarbejders indsats, som er helt uundværlig for bestyrelsen og ikke mindst for for-

mandens arbejde. Til dig Marianne skal lyde en særlig tak. Du spreder så meget energi på bestyrelsesmøderne og dit 

engagement på demensområdet er fantastisk. Fra formanden lyder en særlig tak. Ane kan være vanskelig at fange i 

hverdagen, så ofte bliver det aftner og weekends når I drøfter forskellige sager. Selvom Ane ikke deltager i general-

forsamlingen, har jeg lovet at sende dig en meget stor personlig tak for den hjælp og støtte du er for Ane. 

 

En væsentlig begivenhed i fremtiden er kommunevalget, der afholdes til november. På trods af krisen er det bestyrel-

sen håb, at demens sættes på dagsordenen til kommunalvalget. Vi vil derfor opfordre DKDK´s medlemmer til at gå i 

faglig dialog med de opstillede kommunale kandidater om betydningen af at prioritere demensområdet højt. Med de 

nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af demens og hjemmehjælps kommissionens 29 anbefa-

linger i hånden, er der rigelig stof til refleksion hos politikerne. Det er vigtigt at demensområdet fastholdes som et væ-

sentligt område i forhold til statslige midler og som et kommunalt fokusområde politisk og fagligt. 

Bestyrelsen håber at kompetencepjecen vil blive brugt og er spændt på at høre medlemmernes erfaringer med brugen 

af pjecen. DKDK støtter medlemmerne i en aktiv deltagelse i det tværfaglige samarbejde i kommunerne. 

I de 19 år DKDK har eksisteret har foreningen opbygget en stor respekt og mange vigtige samarbejdsrelationer. For-

eningen bliver hørt og inddraget i styre- og referencegrupper der udarbejder kliniske retningslinjer, gennemfører store 

projekter m.m. Men det er vigtig at foreningen til stadighed arbejder for at forbedre vilkårene for borgerne med de-

menssygdomme og deres pårørende. For DemensKoordinatorer i Danmark bliver udfordringerne i det kommende 

foreningsår bl.a. 

 at følge de nationale kliniske retningslinjer samt anbefalinger fra hjemmehjælpskommissionen 

 at følge programmet der er iværksat som opfølgning på Ældrekommissionens rapport om Livskvalitet og 

selvbestemmelse på plejehjem fra 2012 

 at følge hvad indførelse af velfærdsteknologi betyder for borgere med demenssygdomme 

 at følge hvordan digitaliseringsstrategier gennemføres set ud fra et demensperspektiv 

 

 

Hermed overlader jeg såvel den skriftlige som mundtlige beretning til behandling i generalforsamlingen. 

 

På vegne af Ane Eckermann, formand DKDK 

Gitte Kirkegaard, næstformand 

 

 


