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Siden arbejdet med De-

menshandlingsplanen blev 

skudt i gang af daværende 

sundheds- og ældremini-

ster Sophie Løhde, er der 

sket rigtig meget i Danmark 

som helhed, i regioner og 

kommuner og blandt alle 

os ,der er fagpersoner på 

området.                                                                                                                        

 

Der er uddelt demenspriser, der er udloddet man-

ge penge til forskellige initiativer både nationalt, 

regionalt og kommunalt. Flere kommuner er gået i 

samarbejde om at iværksætte rådgivnings- og ak-

tivitetsinitiativer a’ la det, der allerede er kendt fra 

bl.a. Odense og Århus, der skal Twistes flere ste-

der i landet for at sætte fokus på demenssygdom-

me, der hverves demensvenner – kort sagt: de-

mens er på næsten alles læber og medtænkes i 

kommunale og regionale politikker i takt med at 

alle de nye ideer afprøves rundt i landet.    

 

Midt i alt dette står det menneske, der har en de-

menssygdom og vedkommendes familie. Deres 

behov for at få viden om sygdommen, for at kunne 

finde lokale fællesskaber og for at blive mødt af 

professionelle fagpersoner, der er klædt på til op-

gaven er langt bedre i dag end for 10 år siden. Vi 

er ikke i mål, men vi er godt på vej.                                                                                           

 

Ny rapport: Rehabilitering ved demens 

REHPA har netop udsendt rapporten 

”Rehabilitering ved demens i let til moderat grad”. 

Rapporten indgår i projektet Demens og Rehabili-

tering med afsæt i brugernes perspektiver, som 

har til formål at tilvejebringe viden, der kan ligge til 

grund for en kommende model for rehabilitering til 

hjemmeboende borgere med demens.                                                                                                                                       

 

Det viser sig, at når demenssygdomme diagnosti-

ceres stadigt tidligere, opstår der behov for nye 

tilbud til disse mennesker. Rapporten viser, at 

kommunerne har fokus på at tilbyde relevant reha-

bilitering til borgere med demens i let til moderat 

grad. De organisatoriske forudsætninger for at 

udvikle indsatsen er lovende, men fagligt er det 

udfordrende – og ikke alle kan se meningen med 

at tale om rehabilitering i forbindelse med en frem-

adskridende sygdom som demens.                                                        

 

Jeg har fornøjelsen af at sidde i den ekspertgrup-

pe, der følger projektet, og kan kun opfordre til, at 

rapporten læses og at resultaterne drøftes og ind-

drages i arbejdet i såvel regionale som kommuna-

le sammenhænge. Læs rapporten her. 

 

Nyt initiativ i Medlemssbladet 

Som et nyt initiativ i Medlemsbladet har bestyrel-

sen bedt en række medlemmer af DKDK om at 

beskrive, hvilke opgaver der fylder deres arbejds-

dag. Planen er, at der i hvert nummer skal være 

nogle af disse beskrivelser. bestyrelsen håber, at 

disse indlæg kan synliggøre, hvor forskelligt vi 

arbejder og tillige inspirere hinanden. 

 

Årskursus 2018 

På de netop afholdte Demensdage var flere forbi 

DKDK’s stand med spørgsmålet: Er programmet 

for Årskurset klar? Mange gav udtryk for, at de ser 

frem til at få input, der kan ruste dem til de mange 

udfordringer, de oplever i dagligdagen. Èn sagde 

”jeg glæder mig til at få noget til MIG” – og uddy-

bede det med, hvor dejligt det er at sætte sig og få 

ny faglig viden serveret fra kompetente oplægs-

holdere.                                                                                                                     

 

Program for DKDK’s 25. Årskursus udsendes me-

dio juni, og hele bestyrelsen ser frem til at møde 

medlemmer på Nyborg Strand i september. 

I forbindelse med Årskurset afholdes der som be-

kendt også generalforsamling, med valg til besty-

relsen. Gennemsnitsalderen i den nuværende be-

styrelse giver anledning til at opfordre yngre med-

lemmer af DKDK til at overveje at stille op – enten 

til en bestyrelsespost eller til en suppleantpost og 

dermed indgå i det spændende arbejde. 

Rigtig god sommer til alle. 

 

 

Med venlig hilsen 

Lone Vasegaard  
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http://www.rehpa.dk/2018/05/15/rehabilitering-af-borgere-med-demens-udfordrer-fagpersonalet/

