
DemensKoordinatorer 
i DanmarK 

Alle gode kræfter skal i spil 
Årets arbejde i DKDK blev 
for alvor skudt i gang med 
bestyrelsens årlige 24 ti-
mers internat afholdt primo 
januar, hvor bestyrelsen 
valgte to brændpunkter, der 
i 2011 vil få særlig opmærk-
somhed. Det ene brænd-
punkt er døbt ”Servicetjek 
af demenskoordinatoren”. 
Blikket rettes mod os selv, 

idet kvaliteten af Demenskoordi-
natorens arbejde sættes under lup. Det andet 
brændpunkt handler om frivillighed, frivillig ind-
sats og frivillige initiativer – et brændpunkt af-
født af, at 2011 er udråbt til frivillighedsår. 
 
Servicetjek 
Kvalitetssikring, metodestramhed og begrebslig-
gørelse er nøgleord i et spørgeskema udsendt 
af DKDK til de 107 demenskoordinatorer, som 
deltog på seminaret ”Demenskoordinatoren 
mellem specialisten og håndværkeren” på Års-
kurset i september. Spørgeskemaet skal afdæk-
ke seminardeltagernes tanker og handlinger, 
samt undersøge om ovennævnte tre begreber 
er sat i i spil af demenskoordinatorerne. 
Den store interesse for seminaret viser, at det er 
tid til refleksion over vores daglige arbejde. Må-
let er, at vi i fællesskab får udviklet nogle værk-
tøjer, som kan bidrage til et fagligt og personligt 
servicetjek – et tjek, der kvalitetssikrer vores 
indsats i kommunen og dermed den kommunale 
indsats på demensområdet. Servicestyrelsen, 
der også deltog i seminaret, foreslog et opføl-
gende møde. En invitation, vi takkede ja til, og 
som for nylig resulterede i et konstruktivt møde 
med deltagelse af Servicestyrelsens chef for 
Ældreenheden og faglige koordinator. Forskelli-
ge scenarier blev drøftet, som bestyrelsen nu 
arbejder videre med. Jeg ser frem til resultater-
ne fra spørgeskemaundersøgelsen og fra drøf-
telsen med Servicestyrelsen.  
I kan i dette nyhedsbrev blandt andet læse, 
hvordan to kommuner arbejder med at kvalitets-
sikre demensindsatsen. 

Frivillighedsår 
Det andet brændpunkt tager afsæt i, at 2011 er 
udråbt som Frivillighedsår af EU. Intentionen 
med frivillighedsåret er at fremme aktivt med-
borgerskab og frivillig indsats blandt alle alders-
grupper. 
Jeg glæder mig til at se, om året bidrager til at 
identificere områder og igangsætte initiativer, 
hvor frivillige styrker den sociale indsats.  Som 
formand for DKDK tænker jeg selvfølgelig især 
på tilbud målrettet borgere med demens og de-
res pårørende. Vi skal være åbne for at inddra-
ge frivillige på ”vores” område, men vi ved også, 
at netop ”vores” borgergrupper er særlige sår-
bare.  
Socialminister Benedikte Kiær har for Danmarks 
vedkommende besluttet, at den sidste fredag i 
september måned – i år d. 30. september – er 
national frivillighedsdag. Dagen skal synliggøre 
det frivillige arbejde i Danmark og fremme re-
kruttering af frivillige. I kan læse mere om aktivi-
teter i frivillighedsåret på to internetportaler: 
www.frivillighed2011.dk og 
www.frivilligår2011.dk.  
Næste nummer af nyhedsbrevet har frivillighed 
og frivillig indsats som tema, og redaktionen 
hører gerne fra medlemmer, der vil beskrive 
deres erfaringer. 
 
En ny kommission 
Kommissionen for ”Livskvalitet og selvbestem-
melse på plejeboliger og plejehjem” holdt sit 
første møde i begyndelsen af februar. DKDK 
nærer et håb om – i lighed med udarbejdelsen  
af Den Nationale Handlingsplan for Demens - at 
blive inddraget og dermed bidrage til Kommissi-
onens afrapportering. 
 
Foråret banker på, og det er ikke kun i haverne, 
der skimtes spirer. Demensarbejdet i kommu-
nerne spirer også. Mange har fået puljemidler til 
større eller mindre udviklingsprojekter. Så der er 
god grund til at sætte alle kræfter i spil. 
 
Ane Eckermann 
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