
DemensKoordinatorer i DanmarKDemensKoordinatorer i DanmarK  

Hjemmehjælpskommission og Årskursus 
Socialminister Karen Hækkerup 
offentliggjorde d. 14. juni med-
lemmer i og kommissorium for 
den af regeringen nedsatte Hjem-
mehjælpskommission. 
Udgangspunktet for kommissio-
nens arbejde er, at hjemmehjælp 
også fremover skal tildeles på 
baggrund af en individuel og kon-

kret vurdering af borgerens behov for hjælp, såle-
des at ældres retssikkerhed sikres. 
 
Kommissionen skal beskrive udfordringerne og 
komme med forslag til, hvordan ressourcerne bru-
ges bedst muligt på hjemmehjælpsområdet. I 
kommissoriet står tillige, at ”ældrepolitikken skal 
tage udgangspunkt i den enkelte borgers ressour-
cer og muligheder for at klare så meget som mu-
ligt selv – med den forbedrede livskvalitet som det 
indebærer – og baseres på grundlæggende vær-
dier som værdighed, selvhjulpenhed, selvbestem-
melse og tryghed”. 
 
DemensKoordinatorer i DanmarK hilser Hjemme-
hjælpskommissionen velkommen. Demenskoordi-
natorer kender om nogen betydningen af, at 
hjemmehjælpen fungerer i en familie med de-
menssygdom. Vi ved også, at borgere med de-
mens ønsker at være selvhjulpne så længe som 
muligt og selv at kunne bestemme over eget liv 
på trods af sygdommen. Vi ser, hvordan det Ikke 
mindst for pårørende er væsentligt at kunne leve i 
tryghed, også når en far, en mor, en ægtefælle 
eller en søskende har fået diagnosen og mister 
flere og flere af sine funktioner, men fortsat øn-
sker at bo ”hjemme”. 
 
De kommende år vil byde på store udfordringer 

på hjemmehjælpsområdet. I løbet af de næste 30 
år forventes antallet af + 75-årige at fordobles fra 
ca. 400.000 ældre i 2012 til 800.000 i 2042. En 
del af disse ældre vil være svage og have behov 
for megen pleje og omsorg. Det gælder ikke 
mindst for de 156.150 ældre som i 2040 forventes 
at have en demenssygdom. Det bliver en udfor-
dring! 
 
Hjemmehjælpskommissionen skal komme med 
forslag til forbedringer af indsatsen indenfor de 
eksisterende økonomiske rammer og skal være 
færdig med sit arbejde primo 2013, så der er ab-
solut ikke tale om en ”syltekrukke”. 
 
Fra DKDK skal lyde en opfordring til kommissio-
nens medlemmer om at være meget konkrete i 
kommissionens  udmeldinger. Vi har ikke brug for 
en opremsning af mange gode ideer – som vi fik i 
Plejehjemskommissionen. Vi har brug for konkre-
te anbefalinger til at tackle de konkrete problem-
stillinger. Kommissionen skal pege på muligheder 
for at undgå unødig kontrol og bureaukrati, samt 
på om personalets og ledernes kvalifikationer 
modsvarer fremtidens behov i hjemmeplejen. Ale-
ne her er der noget at tage fat på i forhold til de 
medarbejdere, der yder hjemmehjælp til borgere 
med demens. 
Ved de noget/nok om sygdommen? 
Er de klædt på til opgaven at samarbejde med 
pårørende – der ofte er i krise? 
Kan de omgås mennesker med fremadskridende 
dødelig sygdom på en værdig og understøttende 
måde? 
 
DKDK og Alzheimerforeningen har ikke fået plads 
i Kommissionen, men jeg er sikker på, at både 
Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD 

samt Tina Jørgensen, tidligere KL, som mange af 
jer kender fra vores Årskurser, vil tage problem-
stillinger i forhold til borgere med demens med i 
arbejdet. Læs mere om kommissionens medlem-
mer og kommissorium på Socialministeriets hjem-
meside, www.sm.dk 
 
Årskursus og generalforsamling 
Program for Årskursus 2012 er mailet ud og ligger 
tillige på DKDKs hjemmeside. Igen i år har vi den 
glæde, at første dagen er planlagt og udbudt i et 
samarbejde med Socialstyrelsen. Lundbeck har i 
år ikke mulighed for at gennemføre deres sympo-
sium, men fredagen tegner alligevel spændende. 
Husk at vi på Årskurset kårer årets demenskoor-
dinator, så kom gerne med indstillinger, så besty-
relsen har flere kvalificerede kandidater at vælge 
imellem. Indkaldelse til generalforsamling i DKDK 
kan læses på bagsiden af dette Nyhedsbrev. 
God sommer og på gensyn i Nyborg d.12. – 14. 
september. 
 
Ane Eckermann 
formand 
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INDHOLD: 
Nyt fra Socialstyrelsen                                                               
Sanseintegration                                                                                
Reminiscens og sanserne 
Validering i praksis 
Sansestimulering og sanseintegration 
Blandt blomsterduft og fuglekvidder 
Erfaringer med bruk av eteriske oljer 
Demens og erhvervet døvblindhed 
Demens og nedsat syn 
Musik og musikterapi til demensramte 
Boganmeldelse: Musik i øjeblikket 
Generalforsamling i DKDK - indkaldelse 
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