DemensKoordinatorer i DanmarK

Nye tal viser, at 135 millioner mennesker vil
være ramt af en demenssygdom i 2050 – et tal,
som er langt større end tidligere beregninger.
På mødet blev landene enige om at sætte en
deadline for en løsning, og den britiske premierminister blev citeret for følgende:
»Jeg vil have, at den 11. december 2013 bliver
husket som dagen, hvor den globale kamp mod
demens for alvor startede. Målet er, at vi i 2025
har fundet en kur eller formildende behandling, og
et stor kollektivt boost af forskningsressourcer er
inden for vores rækkevidde«
Forud for G8-mødet opfordrede David Cameron
til verdensomspændende investeringer i demensforskning, og Storbritannien har allerede besluttet
at fordoble sine demensforskningsmidler til 146
millioner euro årligt – svarende til næsten 1,1 milliarder kroner – frem til 2022.
Den britiske premierminister opfordrer de øvrige G8-lande til at følge det britiske eksempel. Han

udtaler:
” … at for at vinde kampen mod demens må regeringer samarbejde globalt med nationer, firmaer og
forskere fra hele verden, ligesom det er tilfældet
med kræft, HIV og aids".
At verden nu forbereder sig på at stå sammen,
har stor signalværdi og vil forhåbentlig betyde, at
også den danske regering vil tage opfordringen op
i Folketinget. Vi må som demenskoordinatorer fortsat stå sammen og medvirke til, at mennesker
med demenssygdomme og deres pårørende får et
værdigt liv med sygdommen.
Med kliniske retningslinjer, demenshandleplan,
hjemmehjælpskommissions anbefalinger og forløbsprogrammer har vi fået mange ”værktøjer” til
en sundheds- og socialfaglig indsats med høj kompleksitet og opgaver på tværs af sektorer.

I dette nyhedsbrev har vi fokus på Jura og etik.
Vi ser på hensynet mellem omsorg og selvbestemmelse, ret og pligt og udfordringer i praksis.
viden om reglerne for magtanvendelse i praksis.
Intentionen er, at rapporten løbende udbygges, og
jeg viderebringer instituttets opfordring til at sende
kommentarer til
statusrapport@menneskeret.dk. Læs mere her
Jeg sender på vegne af bestyrelsen en hilsen
til alle medlemmer og samarbejdspartnere med
ønske om en god jul og et lykkebringende nytår.
Tak for den store indsats, som I alle yder, og tak
for den opbakning, som vi nyder i DKDK´s bestyrelsesarbejde.
Vi afslutter 2013 med en begivenhedsrig global
opfordring. Lad os alle bakke op om den.

Vi bør også have opmærksomhed på en række
etiske dilemmaer. Hensynet mellem omsorg og
Glædelig jul og godt nytår.
Ane Eckermann, formand DKDK
selvbestemmelse bør balancere, så den rette behandling og pleje kan etableres. Derfor har vi i årets sidste nyhedsbrev
INDHOLD:
fokus på jura og etik – ret og pligt.
Leder
Nyt fra Socialstyrelsen
Jeg vil også nævne rapporten
Jura og etik—hvordan løser vi det i Kolding Kommune
“Menneskerettigheder i Danmark, Sta- Teknologibiblioteket - juridiske og etiske overvejelser
tus 2013” fra Institut for Menneskeret- Jura på Demenslinien
tigheder. Den gennemgår dilemmaer i Spændingsfeltet mellem tavshed og tale
pleje og omsorg af ældre med deEtiske overvejelser, når der stilles diagnoser
mens. For at ruste plejepersonalet til
Temadage for demenskonsulenterne i Brøndby
at takle adfærdsmæssige og psykiske Etisk analysemodel - hvad er det?
symptomer hos mennesker med deReferat af DKDKs Årskursus, seminar 2
mens, anbefaler den bl.a. at indsamle Ny DKDK hjemmeside
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Den 11. december 2013 blev en
vigtig mærkedag
for demensindsatsen. Den dag
mødtes sundhedsministre fra G8landene i London
for at diskutere
udfordringer på
området.

17. årgang
December 2013

Sammen bliver vi stærkere …

