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Ældreministeren har holdt møde med KL for at
drøfte, hvordan der kan komme flere timer til direkte pleje og omsorg. Mødet var startskud til et
samarbejde, med det formål at identificere regler
og dokumentationskrav, som står i vejen for, at
ældre får en god og værdig omsorg og pleje. En
arbejdsgruppe er nedsat med det formål at lokalisere statslige og kommunale regler, som med
fordel kan lempes eller helt fjernes, for at frigøre
medarbejdertid til omsorg og pleje. Et initiativ som
DKDK finder særdeles relevant.
Kritiske ryster har i pressen udtalt sig om kvaliteten på nogle plejecentre. Ældreminister Thyra

Frank har i den forbindelse udtalt, at ledelse er
helt afgørende – et udsagn som jeg til fulde bifalder. Min personlige erfaring er, at lederen lægger
linjen for kvaliteten i det daglige arbejde, og at
ledelse er absolut nødvendigt.
Folketinget har prioriteret og sat beløb på de enkelte indsatsområder i demenshandlingsplanen.
Med prioriteringen er sporene lagt til fremtidens
demensindsats og i DKDK vil vi nøje følge, hvordan regioner og kommuner griber opgaverne an.
DSR’s formand, Grethe Christensen, har udtalt, at
sygeplejersker kan have en mere central rolle i
relation til demensudredning. DSR har også foretaget en undersøgelse der viser, at kun hver anden sygeplejerske (49 pct.) mener, at mennesker
med demens modtager en kompetent behandling
og pleje. Samtidig føler kun 46 pct. af sygeplejerskerne sig fagligt klædt på til at arbejde med borgere med demenssygdomme. Undersøgelsens
resultat svarer til, hvad jeg ofte hører fra borgere
og pårørende i mit daglige arbejde på demensklinikken. Gang på gang støder pårørende på medarbejdere i både primær og sekundær sundhedstjeneste, som siger ”jeg har ikke meget forstand
på demens”. Pårørende oplever sådanne udsagn
som meget frustrerende.
DKDKs bestyrelse har inviteret Grethe Christensen til et møde i slutningen af januar, så vi kan
drøfte disse ting. Bestyrelsen ser frem til at høre
DSR’s bud på, hvilke faglige kompetencer sygeplejersker skal have, og hvilken rolle DSR ser,

sygeplejersker kan/skal have på demensområdet i
fremtiden.
Christine E. Swane har i dette nyhedsbrev skrevet
en tankevækkende artikel omkring vores sprogbrug på demensområdet – herunder begrebet
demensven og demensvenlighed. Christine E.
Swane stiller spørgsmålet om demensven og demensvenlighed er med til at stigmatisere og dermed fremhæve sygdommen, frem for andre væsentlige aspekter af livet for et menneske med
demens. Det maner til eftertanke.
Jeg, bestyrelsen i DKDK og vores sekretariat ønsker alle medlemmer og andre læsere en rigtig
glædelig jul og et godt nytår – med tak for det
gamle. Vi ser frem til det fortsatte arbejde i DKDK.
Aldrig før har demensområdet haft så stor bevågenhed som i 2016, og der er mange nye initiativer og opgaver der venter i 2017. Det bliver
spændende.
Med venlig hilsen
Lone Vasegaard
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Danmark har for første
gang i historien fået en
ældreminister og med den
nye regering også en ny
sundhedsminister. DKDK
byder både Thyra Frank og
Ellen Trane Nørby velkommen på posterne og ser
frem til et konstruktivt samarbejde, i bestræbelserne
på at skabe de bedst mulige vilkår for alle ældre, og i særdeleshed for de
mennesker der lider af en demenssygdom og deres pårørende. Demens er en sygdom, der også
rammer yngre mennesker – derfor sundhedsministeriet. Hovedparten af mennesker med en demenssygdom og deres nærmeste pårørende er
ældre – derfor ældreministeriet. Vi kan således
forvente et tæt samarbejde mellem de to ministre.
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Sporene er lagt ud for fremtidens demensindsats i regioner og kommuner

