DemensKoordinatorer i DanmarK

På den kommunalpolitiske dagsorden
Vi er gået ind i et nyt foreningsår, og kommunalvalget nærmer sig. Det giver os mulighed
for at sætte demens på den kommunalpolitiske dagsorden. Vi kan f.eks. gøre de opstillede kandidater opmærksom på de netop udgivne Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af demens og på
Hjemmehjælpskommissionens rapport.
Socialstyrelsens projektprogram
Bestyrelsen har fokus på Socialstyrelsens
projektprogram for livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, hvor der med udgangspunkt i Ældrekommissionens rapport fra
2012 er afsat 30 millioner kroner til fem konkrete områder. De fem områder er: Medarbejderes fokus på beboernes livskvalitet,
styrkelse af mellemledernes ledelseskompetencer, styrket inddragelse af frivillige på
kommunens plejehjem, den palliative pleje

Fokus på mål og fælles faglighed
Med det netop afholdte årskursus in mente,
skal vi også huske, at DKDK er en interesseorganisation for fagpersoner på demensområdet med ansvar for de politisk bestemte
målbeskrivelser, som skal udvikle og sikre
kvalitet i vores arbejde. Sundhedschef Tina
Jørgensen, Stege Kommune, pointerede i sit
oplæg på årskurset netop, at vi skal kunne
sætte mål, som virker. Hun omtalte bla.
SMART-modellen, som beskriver, at mål skal
være specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske, relevante og tidsbestemte. Hun opfordrede os til at formulere klare mål fremfor
løse hensigtserklæringer. En opfordring, som
der er værd at følge op og bruge tid på.

den bestyrelsen til dialog med de faglige organisationer, som repræsenterer vores medlemmer, så der kommer højere grad af samarbejde og fælles fodslag mellem de forskellige faggrupper. Vi ser i bestyrelsen frem til at
fordybe os i de nævnte områder.
Hyldest til os alle
I forbindelse med den internationale Alzheimerdag uddelte Alzheimer-forskningsfonden
priser til to prismodtagere. Som den ene prismodtager er jeg stolt af at kunne sige, at prisen bl.a. blev givet for mit arbejde som formand for DKDK. Den er en hyldest, som jeg
deler med alle demenskoordinatorer i Danmark og som endnu engang viser den respekt, demenskoordinatorers arbejde nyder i
Danmark.
Med tak for et godt Årskursus ønsker jeg
god læsning af dette nyhedsbrev, som rummer referater fra de mange oplæg og seminarer.

Generalforsamling og nye emner
På den årlige generalforsamling var der en
god dynamik, og vi drøftede, hvilke demensAne Eckermann, Formand DKDK
temaer bestyrelsen skal behandle det kommende år. Foruden
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på plejehjem, samt kontinenspleje. DKDK er
repræsenteret i projektets følgegruppe, og
lokale demenskoordinatorer vil med stor
sandsynlighed indgå i flere af projekterne.
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I år er det 20 år siden, at
DKDK holdt stiftende generalforsamling. Vi har også
afholdt Årskursus 20 gange;
det netop overståede med
det hidtil største deltagerantal. Endnu en gang er det
fantastisk at møde og være i
kontakt med så mange engagerede ildsjæle.

18. årgang

Fælles ansvar ud fra specifikke mål

