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Velkommen til 2018 - hvor en 
god nyhed er, at den forvente-
de stigning i antallet af borge-
re med demens nu af flere 
nedtones, mens flere kommu-
ner forventeligt kan og vil kal-
de sig demensvenlige i de 
kommende år. Også velkom-
men til det år hvor DKDK skal 
holde det 25. Årskursus. En 
milepæl der er værd at marke-
re og fejre. 
 

Årskursus 2018 
DKDKs bestyrelse indleder som vanligt året med et 
todages seminar, hvor temaer for Årets nyhedsbreve 
fastlægges, og hvor bestyrelsen påbegynder planlæg-
ningen af Årskurset 2018.  
Evalueringerne fra sidste Årskursus og drøftelserne 
fra generalforsamlingen lægger op til, at bestyrelsen 
skal foretage nogle valg ift. deltagerantal, målgruppe, 
udstillerdel og seminarer. Årskurset har gennem alle 
år været åbent for andre end medlemmer og undervi-
sere på skoler, ledere i kommuner og medarbejdere 
på f.eks. NVD og i Alzheimerforeningen, samt nøgle-
personer og andre på demensområdet har deltaget. 
Et princip om åbenhed som bestyrelsen hylder, idet vi 
som demenskoordinatorer og medlem af DKDK har 
mange samarbejdspartnere. Evalueringerne af det 
sidste Årskursus giver dog anledning til, at bestyrelsen 
overvejer, om vi skal nytænke en del af programmet.   
Vigtigst af alt er, at det faglige niveau fastholdes på 
det høje niveau, der hidtil har kendetegnet DKDKs 
årskurser. 
 

At Ældreministeriet har valgt at uddele Demensprisen, 
betyder ikke at DKDK ikke fortsat vil udnævne Årets 
Demenskoordinator.  Så overvej gerne om du har en 
kollega, der skal indstilles.                                                                   
 

 

Nyhedsinformationen er stor 
Et nyt initiativ i Nyhedsbrevet er ”Fra medlem til med-
lem”. Bestyrelsen håber, at I som medlemer her vil 
dele gode praksishistorier og spændende ideer. Stil 
også gerne spørgsmål og efterlys input fra kolleger i 
andre kommuner, hvis I skal i gang med et nyt tiltag 
og tænker, at andre måske har lavet noget lignende. 
Vi kan se at lidt mere end halvdelen ( 52 % ) i gen-
nemsnit åbner linket til nyhedsbrevet, og at ca hver 
femte ( 21 % ) klikker sig ind på en artikel. Informati-
onsmængden på demensområdet er stor og mange af 
jer er formodentlig med i flere faglige netværk, abon-
nerer på NVDs nyhedsbreve, på Sundhedsministeriets 
elektroniske nyheder og får informationer via Alzhei-
merforeningen og andre. Set i det perspektiv synes 
jeg, at det er tilfredsstillende at 52 % af DKDKs med-
lemmer åbner nyhedsbrevene fra DKDK. Og husk, 
kom gerne med ideer til temaer eller skribenter også til 
Facebook 
 

Her ved årets begyndelse har jeg hørt flere kommu-
nalpolitikere udtale sig om deres visioner og planer. 
Mange har nævnt, at de i de kommende år vil priorite-
re indsatsen for de borgere, der enten selv har de-
mens eller er i tæt familie med én som har. Også 
blandt de nyvalgte Ældre-/Seniorråd ved jeg, at om-
sorgen for borgere med demens og deres pårørende 
er et prioriteret område. Der er et oplysningsarbejde at 
løfte for os overfor de nyvalgte politikere og ældre-
rådsmedlemmer. 
 

Behov for én videreuddannelse? 
Der stilles store krav til os som demenskoordinatorer, 
krav om viden, evne til vejledning og rådgivning, men 
også forventninger om deltagelse og engagement i 
puljeansøgninger, projektbeskrivelse, projektstyring 
osv.  En demenskoordinators funktion er meget bred 
og varierer fra kommune til kommune. Årskurserne 
har været fagligt mødested og givet ny viden, men 
spørgsmålet er, om der er behov for en egentlig vide-
reuddannelse for demenskoordinatorer? Næste over-

vejelse er om det er muligt at udvikle én videreuddan-
nelse, når vi som målgruppe er så bredt sammensat 
rent uddannelsesmæssigt og rent funktionsmæssigt. 
Bestyrelsen tog hul på disse overvejelser i 2017 i for-
bindelse med drøftelser om Demenshandlingsplanen 
2025 og fortsætter disse drøftelser på det kommende 
seminar. Relevante spørgsmål er f.eks.: er der kom-
met nye opgaver til, er den viden vi har forældet og 
hvis ja, på hvilke områder, er der behov for kendskab 
til nye grupper som f.eks. borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk, er der behov for opkvalificering 
på områder som samarbejde, pædagogik, jura, kom-
munikations- og relations-faglige temaer og/eller på 
projektstyring, politikerbetjening og undervisning og 
endelig: kan behovene dækkes på eksisterende di-
plomuddannelser. Medlemmer af DKDK har alle en 
videreuddannelse indenfor demensfaglige emner – 
spørgsmålet er, om der kan etableres én videreuddan-
nelse og i hvilket regi. 
 

Første nyhedsbrev 2018 skulle have haft fokus på 
juridiske aspekter i relation til demens, men det har 
vist sig vanskelig at få artikler ind. Derfor har dette 
første nummer kun få artikler. 
 

Alle ønskes god arbejdslyst i 2018 og på gensyn til 

Årskursus d. 12. – 14. september.  

 
Med venlig hilsen 
Lone Vasegaard  
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INDHOLD:  

Leder                            1 

Nyt Sundhedsstyrelsen 2 

Magt og afmagt i arbejdet med mennesker med en 
demenssygdom 
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Demens, venner og demensvenlighed 7 

Aktivitetskalender 8 
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