
ORGANISERING

Bestyrelsen i DKDK arbejder for foreningens med-

lemmer og fungerer som spejdere/observatører/ 

ambassadører på Demensområdet i Danmark. 

Bestyrelsen fungerer ligeledes som sparringspart-

nere for medlemmerne, politikere samt andre 

samarbejdspartnere. 

Nye medlemmer optages efter skriftlig henven-

delse til sekretariatet, bestyrelsen eller en regions-

repræsentant. 

KONTAKTADRESSE

DKDK - DemensKoordinatorer i DanmarK  

Jernbane Alle 54, 3 sal 

2720 Vanløse

info@demens-dk.dk 

www.demens-dk.dk

DEMENSFERIE 

DKDK etablerede i 2001 Demensferien, som  

giver demente mulighed for at tage på hotelop-

hold sammen med en pårørende eller personale. 

DKDK stiller ferieguider til rådighed for gæsterne, 

således at ferien kan afholdes i trygge rammer. 

Folder om Demensferie kan rekvireres hos  

DKDK’s sekretariat. 

 

DKDK TILBYDER

•  Netværksgrupper

•  Årskursus  

•  4 årlige nyhedsbreve

•  Hjemmesiden – www.demens-dk.dk

•  Demensferie

NETVÆRK FOR 
DEMENS
KOORDINATORER  
I DANMARK 
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REGIONSARBEJDE

DKDK repræsenteres af 2-4 regionsrepræsentan-

ter. Regionsrepræsentanten er det nødvendige 

bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne og 

fungerer som tovholder til bestyrelsen.

DKDK’s bestyrelse og regionsrepræsentanter arbej-

der til stadighed på

• at skabe debat i kommuner og regioner 

• at tage initiativer til nye tiltag i foreningen 

• at skabe udveksling af erfaringer 

• at rådgive og støtte medlemmerne 

NETVÆRKSGRUPPER

DKDK har, på tværs af kommunerne, etableret for-

skellige netværksgrupper, hvor medlemmerne får 

mulighed for at mødes med kolleger. I netværks-

grupperne udveksles erfaringer og diskuteres fæl-

les problemstillinger. 

Netværksgrupperne giver deltagerne mulig-

hed for gensidig inspiration samt ajourføring om 

nye initiativer, hvilket er et stort behov hos landets 

demenskoordinatorer. DKDK’s regionsrepræsen-

tanter arbejder bestandigt for at opretholde vel-

fungerende netværksgrupper regionalt. 

ÅRSKURSUS

DKDK’s Årskursus, er et tre dages internat, med 

indlæg på et højt fagligt niveau, og fungerer som 

løbende efteruddannelse. Omkring 250 deltagere 

fra hele landet tilføres den sidste nye viden inden 

for demensområdet, og får samtidig mulighed for 

at udveksle erfaringer med andre, der arbejder på 

demensområdet. Årskurset giver inspiration til 

det videre demensarbejde for medarbejdere  

ansat i social- og sundhedssektoren. 

ÅRETS DEMENSKOORDINATOR

DKDK indstiftede i 2003 prisen ”Årets demens-

koordinator”. Prisen gives til et medlem af DKDK, 

som i løbet af året har bidraget med en særlig 

præstation. Kandidaten indstilles skriftligt af for-

eningens medlemmer. 

For at komme i betragtning, må kandidaten have 

ydet en ekstraordinær indsats indenfor et eller 

flere områder i arbejdet eller omsorgen for de-

mente – som fx demenspolitik, formidling, perso-

nale, frivillige, pårørende m.m. Prisen overrækkes 

på DKDK’S Årskursus.

NYHEDSBREV

DKDK udgiver 4 nyhedsbreve om året. Nyheds-

brevet indeholder sidste nyt på demensområdet. 

Nyhedsbrevets leder skrives af foreningens for-

mand. Det tilstræbes, at der i hvert nummer af  

Nyhedsbrevet sættes fokus på et særligt tema. 

Temaet belyses ud fra forskellige fagpersoners 

erfaringer og viden i form af artikler, resultater, 

information m.m. Nyhedsbrevet indeholder des-

uden indlæg, skrevet af foreningens medlemmer,  

omhandlende afprøvede eller igangværende  

projekter. 

Endelig omtales ny faglitteratur, information om 

afgørelser i klagesager samt nyt om lovstof og 

bekendtgørelser inden for demensområdet. 

DKDK

DemensKoordinatorer i DanmarK, er en 

landsdækkende interesseforening for medarbej-

dere, der arbejder koordinerende i forhold til bor-

gere med demenssygdomme og/eller beskæfti-

ger sig med demensproblematikker. 

DKDK blev stiftet som en forening i 1992 

med en medlemsvalgt bestyrelse på 8 medlem-

mer. Medlemstal er siden øget til omkring 350. 

Medlemmerne i DKDK er aktive og deltager i ar-

bejdsgrupper i kommuner og regioner.  

Hermed er medlemmerne med til at sikre konti-

nuitet i støtte og rådgivning til demente og deres 

pårørende. 

FORMÅL

•   at danne netværk for DemensKoordinatorer i 

DanmarK og give gensidig inspiration

•   at synliggøre demenskoordinatorer i kommu-

ner, regioner, udredningsenheder, hos prakti-

serende læger, patientforeninger og frivillige 

organisationer

•   at sikre efteruddannelse på højt fagligt  

niveau

•   at bidrage til høj kvalitet i omsorgen for  

demente og deres pårørende
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