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Demensområdet er tilgodeset 
De har haft travlt på 

Christiansborg 

Partierne bag satspul-

jeforliget har haft fo-

kus på svage ældre – 

herunder ældre med 

demenssygdomme.  

D. 29. oktober bevilli-

gede politikerne midler 

til at sikre, at flere ple-

jeboliger indrettes de-

mensegnet, at der gives en mere målrettet ple-

je til demente, at der uddannes demensnøgle-

personer i plejeboliger og at der sikres aflast-

ning af pårørende til demente i egen bolig. 

Desuden skal en bevilling på 11. mio. kr. over 

tre år  sikre bedre rammer om det gode måltid 

for ældre.  

 

Der er således intentioner om at styrke indsat-

sen i forhold til demente på flere fronter. Vi er 

som demenskoordinatorer helt centrale aktører, 

når disse indsatser lokalt føres ud i livet. 

En anden beslutning, som glæder DKDK  er, at 

politikerne på Christiansborg har  bevilget 19,2 

millioner kr. til videreførelse af Nationalt Vi-

denscenter for Demens. Bevillingen rækker til 

og med 2018. 

Ældremilliard 2014 og 2015 

Bestyrelsen ved, at I som demenskoordinatorer 

var særdeles aktive i forhold til, hvordan 

”ældremilliarden 2014” skulle anvendes i de 

enkelte kommuner. Demensområdet blev tilgo-

deset ikke mindst gennem jeres arbejde med 

forslag. Mon ikke også I har været aktive ift. 

ældremilliarden 2015? 
 
Alzheimerforeningen  analyserede de 98 kom-

muners ansøgninger og budgetter for  

”ældremilliarden 2014” og fandt, at 56 % er an-

vendt på områder, der kommer mennesker 

med en demenssygdom og/eller deres pårø-

rende til gode. Midlerne er f.eks. brugt på mere 

uddannelse om demens, bedre og mere rådgiv-

ning og vejledning, flere sociale tilbud og ende-

lig blev der også afsat penge til øget norme-

ring. 
 
Vi glæder os til at se, om ældremilliarden 2015 

i lige så høj grad vil komme vores område til 

gode. Vi tror på, at det er godt, at vi som de-

menskoordinatorer er med til at pege på, hvor 

pengene gør bedst gavn. 
 
Fremtidsfuldmagter og GPS på hospitaler 

I regeringens lovkatalog for 2015 er fremsat 

forslag om indførelse af ”fuldmagt til at repræ-

sentere fuldmagtgiver i økonomiske og person-

lige forhold, hvis fuldmagtsgiveren på grund af 

alders- eller helbredsbetinget svækkelse sene-

re måtte blive ude af stand til at varetage sine 

anliggender (fremtidsfuldmagter)”. Vi ser frem 

til, at forslaget sendes i høring, så vi får lejlig-

hed til at give vores mening til kende. Jeg sy-

nes umiddelbart, at forslaget virker fornuftigt. 

Hvad der derimod virker ufornuftigt er, at men-

nesker med en demenssygdom, som er indlagt 

på hospital, ikke må udstyres med en GPS. I 

DKDK håber vi, at lovgivningen ændres,  såle-

des at der gælder de samme regler, uanset om 

en borger befinder sig i en plejebolig eller på et 

hospital. 
 
Nyhedsbrev 4 er det sidste Nyhedsbrev i 2014, 

og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske 

alle medlemmer og medarbejdere på sekretari-

atet en rigtig glædelig jul og et godt nytår – 

med tak for det gamle.  
 
Lone Vasegaard 
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INDHOLD: 
Leder                                                                
 Nyt fra Socialstyrelsen                                                                                                          
Tidlig diagnose - usikkerhed!                                               
 Den magtfulde diagnose  
Ny demensdiagnose  
Historisk blik på demensdiagnosen  
Den forbandede diagnose   
Digt om demensdiagnose  
Aktivitetskalender 2014/2015 
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