
 

 

 

ÅRSBERETNING DKDK 
2017 - 2018 

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) er en landsdækkende interesseforening for 

medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme 

og som beskæftiger sig med demensproblematikker. 
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Kære medlemmer af DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) 

Det år der er gået siden generalforsamlingen i september 2017 har været endnu et 

bemærkelsesværdigt år for alle, der arbejder på demensområdet. 

En stor del af os demenskoordinatorer har haft travlt med udmøntning af 

demenshandlingsplanens initiativer.  

 

Sundhedsstyrelsen har som led i udmøntningen udbudt mange puljer, som talrige 

kommuner har søgt at få del i. Der er lagt kræfter i disse ansøgninger, hvorfor der også 

har været stor glæde hos dem, som har fået del i puljerne, men skuffelse hos dem, som 

har fået et nej.  

Medarbejderne i Sundhedsstyrelsen forestår også arbejdet med nye kliniske retningslinjer 

på flere områder, og har for hver retningslinje nedsat en arbejdsgruppe – i mange af disse 

har bestyrelsesmedlemmer fra DKDK deltaget. 

 

Der er store ambitioner for at skabe et mere demensvenligt Danmark - DKDK er også aktiv 

på den front. Jeg håber inderligt, at indsatsen bærer frugt, og bliver til gavn for de 

mennesker, der er ramt af en demenssygdom og deres familie. Der sættes ind på 

forskellige områder, og i mange kommuner og regioner er demenskoordinatorer aktive 

medspillere bl.a. i oplysning, ved at undervise civilsamfundet om demenssygdomme, og 

undervise i de følger, som demenssygdomme kan give. 

 

DKDK er en mindre forening, baseret på frivilligt arbejde med støtte fra sekretariatet. 

DKDK har gennem årene kæmpet for at blive synlig, og vi kan i dag sige, at mange har 

fået øje på os og inviterer DKDK til samarbejde både lokalt og nationalt.  

 

Det forgangne år har budt på spændende opgaver for bestyrelsen, opgaver, hvor vi har 

kunnet gøre vores indflydelse gældende. Ofte er det DKDK’s repræsentant der har 

praksiserfaring og dermed kan biddrage til, at sagen ses fra praksis. Vi er netop i denne 

funktion meget vigtige, således at der ikke træffes beslutninger, som kun har karakter af 

skrivebordsarbejde. 

 

DKDK er bredt repræsenteret såvel regionalt som kommunalt, og jeg håber, at vi også 

fremover vil arbejde for den fælles sag. Det er tillige mit håb, at vi fra bestyrelsens side 

fortsat kan bidrage med ny viden til vore medlemmer via vore medlemsblade og 

Årskursus. En viden som er brugbar i den foranderlige hverdag, som vi alle er en del af.  

Bestyrelsen er altid lydhør, hvis nogen har gode ideer eller ønsker. Tilbagemeldinger fra 

medlemmer, henvendelser fra samarbejdspartnere og andre drøftes altid i bestyrelsen og 

ligger til grund for det fremtidige arbejde. 

 

 

INDLEDNING 
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DemensKoordinatorer i DanmarK er en landsdækkende interesseforening for 

medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til mennesker med en demenssygdom 

og deres pårørende. Medarbejdere med en vis videreuddannelse i demens, som på anden 

måde er beskæftiget med opgaver, der relaterer sig til demens i kommuner og regioner, 

kan også blive medlemmer 

 

DKDK’s medlemmer 

DKDK havde pr. 1. september 2018 i alt 411 medlemmer, 20 er egoterapeuter, 6 er 

fysioterapeuter, 3 er plejehjemsassistenter, 4 er pædagog, 2 er socialpædagog, 43 er 

SSA, 1 er SSH, 67 er sygeplejerske, 3 er akademikere og 260 har ikke oplyst 

grunduddannelse. 

 

DKDK har medlemmer både på Grønland og Færøerne. 3 medlemmer på Grønland og 9 

medlemmer fra Færøerne. 

 

Medlemmernes kontakt med DKDK sker fortrinsvis via sekretariatet. 

Nogle henvendelser og spørgsmål besvares straks, og andre sendes videre til bestyrelse 

og evt. til regionsrepræsentanter. 

Spørgsmål og henvendelser giver mulighed for erfaringsudveksling og mulighed for, at 

bestyrelse og regionsrepræsentanter får belyst diverse problemstillinger af kolleger fra 

hele landet. 

 

DKDK’s bestyrelse 

Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet den 22. september 2017. 

Bestyrelsen har i perioden bestået af: 

Formand Lone Vasegaard - demensklinikken OUH Fyn,  

Næstformand Gitte Kirkegaard – demenskoordinator, Haderslev Kommune,  

Elsebeth Kjærgaard – demenskoordinator, Odense Kommune,  

Tine Johansen - demenskoordinator på plejecenter i Frederiksberg Kommune,  

Tinna Klingberg – udviklingskoordinator, Ålborg Kommune, 

Første-suppleant Anne Ellemand - demenskoordinator på plejecenter i Gentofte Kommune 

Anden-suppleant Kirsten Sejerøe-Szatkowski - privatpraktiserende demenskonsulent. 

Suppleanterne har deltaget i alle bestyrelsesmøder. 

Pensioneret overlæge Rolf Bang Olsen er tilknyttet bestyrelsen som ressourceperson. 

Se bestyrelsen her. 

 

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt fem bestyrelsesmøder, inklusiv et todages seminar. 

Seminaret er centralt i bestyrelsens arbejde, da diverse opgaver her bliver fordelt, og der 

er tid til dybere drøftelser. Der tages hul på planlægningen af indholdet i de kommende 

medlemsblade (tidligere nyhedsbreve) og det kommende Årskursus. 

Seminaret giver bestyrelsen mulighed og god tid til at drøfte aktuelle emner og tænke nye 

tanker for fremtiden. 

MEDLEMMER OG ORGANISATION 2017 - 2018 

http://www.demens-dk.dk/bestyrelsesmedlemmer/
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I år har et tema været DKDK på Facebook, og hvordan vi bedst muligt bruger Facebook.  

Udmøntning af demenshandlingsplanen har naturligvis også præget årets arbejde. 

 

På bestyrelsesmødet den 24. maj havde bestyrelsen inviteret Malene Kjær Lassen, der 

fortalte om den efteruddannelse for demenskoordinatorer, hun har udbudt, og hun havde 

en åben drøftelse med bestyrelsen. 

 

DKDK inviteres som organisation i forskellige sammenhænge, eksempelvis har formand 

Lone Vasegaard i maj 2018 haft et møde med en repræsentant for Danske 

Hospitalsklovne med henblik på, hvordan Danske Hospitalsklovne kan gøre en indsats på 

demensområdet. 

 

DKDK’s regionsrepræsentanter 

DKDK har i hver af de fem regioner en til tre regionsrepræsentanter, der fungerer som 

bindeled til bestyrelsen og praksis i kommunerne. 

En oversigt over regionsrepræsentanterne findes her. 

 

Bestyrelsen mødes med regionsrepræsentanterne to gange årligt, dels under Årskurset og 

dels i foråret. 

Den 14. marts holdt en del af bestyrelsen og regionsrepræsentanterne heldagsmøde i 

Odense. Knud Damgaard Andersen, konsulent i Odense Kommune, ældre og handicap, 

holdt et spændende oplæg om ”Implementering af interessegrupper på plejecentre”. 

Desuden blev brugen af Facebook, ideer til medlemsblade og Årskursus drøftet – samt 

bestyrelsens tanker om en undersøgelse af DKDK’s medlemmers funktion og 

arbejdsområde. 

 

Demenskoordinatorens funktion og arbejdsområde 

Næstformand Gitte Kirkegaard er DKDK’s repræsentant i den arbejdsgruppe i 

Sundhedsstyrelsen, der arbejder med nationale anbefalinger for tværsektorielle og 

tværfaglige forløb for mennesker med demens. 

For præcist at kunne beskrive kommunernes opgaver, har det i arbejdet stået klart, at en 

opdateret og nøjagtig beskrivelse af, hvilke funktioner demenskoordinatorerne har i 

kommunerne er nødvendig. 

Det blev derfor aftalt, at Sundhedsstyrelsen skulle gennemføre en 

spørgeskemaundersøgelse suppleret med fokusgruppeinterview af 

demenskoordinatorernes ansættelsesforhold, arbejdsopgaver mv. i løbet af sommeren 

2018. 

Resultaterne af denne undersøgelse forventes klar medio september 2018. 

 

Økonomi 

DKDK’s økonomi er baseret på kontingentindtægter og på indtægter fra udstillingsstande 

på Årskurset. Selve Årskurset budgetteres uden overskud. 

Bestyrelsen arbejder ulønnet – dog får formanden et mindre honorar. 

DKDK’s regnskab fremlægges på generalforsamlingen. 

 

 

http://www.demens-dk.dk/regionsarbejde/
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Sekretariat 
DKDK indgår i et sekretariatsfællesskab med DANSKE ÆLDRERÅD, Landsforeningen for ansatte 
i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) og Dansk Gerontologisk Selskab 
(DGS). 
Sekretariatets medarbejdere yder særdeles kvalificeret og hurtig ekspedition, og er en uvurderlig 
hjælp for bestyrelsen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formændene for DANSKE ÆLDRERÅD, SUFO og DKDK mødes en gang årligt og inviteres som  

deltagere til hinandens Årskurser. 

 

Også 2017 og 2018 har været et arbejdsomt og aktivt år for både bestyrelse og 

sekretariat. Vi har kunnet mærke de mange opgaver som følge af demenshandlingsplanen 

og flere henvendelser om samarbejde. 

 

Demenshandlingsplanen 

Som nævnt er der en del arbejdsopgaver som følge af demenshandlingsplanen: 

 Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt 

Danmark.  

 Elsebeth Kjærgaard er DKDK’s repræsentant i arbejdsgruppen for national klinisk 

retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser for personer 

med demens 

 Tinna Klingberg er DKDK’ repræsentant i referencegruppen for håndbøger med 

vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på 

demensområdet. 

 Gitte Kirkegaard er DKDK’ repræsentant i den arbejdsgruppe, der arbejder med 

Nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med 

demens. 

 Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende: 

- følgegruppen vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025,  

- arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitiv 

impairement og demens  

- medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris. 

 

AKTIVITETER 2017 - 2018 
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Demensferie  

DKDK har i knap 20 år arrangeret demensferier i samarbejde med Hotel Nyborg Strand og 

frivillige ferieguider, hvilket har været muligt vha. støtte fra Social- og 

Integrationsministeriets Tips- og lottopulje for særlige sociale formål.  

I efteråret 2017 blev tilskudsreglerne imidlertid ændret således, at det ikke længere var 

muligt for DKDK at søge tilskud. Bestyrelsen traf på den baggrund en beslutning om ikke 

længere at udbyde demensferier. 

Heldigvis har ferieguide og suppleant i bestyrelsen, Kirsten Sejerøe-Szatkowski, haft 

kræfter til at fortsætte demensferierne – nu i privat regi. 

 

Facebook 

DKDK oprettede i 2016 en Facebookside, hvor medlemmer kan udveksle erfaringer og 

drøfte aktuelle emner inden for demensområdet og demenskoordinatorernes arbejdsfelt. 

Facebook siden krydres af og til med artikler, som tidligere har været bragt i DKDK’s 

nyhedsbrev. Bestyrelsen bestyrer Facebooksiden med støtte fra sekretariatet og har søgt 

at lægge relevant information ud. 

På baggrund af drøftelser i bestyrelsen og med regionsrepræsentanter, har bestyrelsen 

nedsat en arbejdsgruppe bestående af:  to medlemmer af DKDK, to 

bestyrelsesmedlemmer og en repræsentant fra sekretariatet. Gruppen skal udarbejde et 

oplæg til en mere aktiv Facebookprofil og har holdt sit første møde i august 2018.  

 

Hjemmeside 

DKDK’s hjemmeside www.demens-dk.dk er et af foreningens kommunikationsredskaber i 

forhold til at formidle viden om DKDK’s arbejde. Hjemmesiden opdateres løbende af 

sekretariatet. 

 

Høringssvar 

DKDK har i perioden haft flere end 20 udkast til love og betænkninger / vejledninger i 

høring/NKR i høring. 

Sekretariat og bestyrelse vurderer fra høring til høring, om der skal afgives et 

administrativt svar eller et politisk svar. Et administrativt svar gives, hvor DKDK tikke har 

forslag eller indsigelser ift. høringen, mens et politisk svar gives, hvor området er af særlig 

interesse for DKDK. Høringssvar udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med 

bestyrelsen. Der er afgivet politiske høringssvar på følgende: 

 september 2017: udkast til bekendtgørelse om mærkning af demensegnede 

boliger. 

 januar 2018: lovforslag om styrket tilsyn 

 januar 2018 lovforslag om plejehjemsportal 

 januar 2018: vejledning om magtanvendelse 

 februar 2018: udkast til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af 

varigt inhabile. 

 februar 2018: bekendtgørelse om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og 

på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. 

http://www.demens-dk.dk/


7 

 

 maj 2018: bekendtgørelse om tilbudsportalen 

 august 2018: udkast til målepunkter for det social- og plejefaglige tilsyn på 

ældreområdet.  

 august 2018: National Klinisk Retningslinje NKR: diagnosticering af MCI og 

demens  

 september 2018: National Klinisk `Retningslinje NKR: forebyggelse og 

behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens 

   

 De politiske høringssvar DKDK afgiver kan læses på DKDK’s hjemmeside her. 

 

Medlemsblad 

Frem til 2018 har DKDK årligt udsendt fire nyhedsbreve, hvoraf det ene har været 

konferencerapport efter Årskurset. 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesseminaret i 2018 at ændre navnet til medlemsblad, 

da bestyrelsen finder det navn mere dækkende. Bestyrelsen bestræber sig på, at der 

bringes artikler af bred interesse for DKDK’s medlemmer. 

 

Samtidig besluttede bestyrelsen, at der fremover udsendes et medlemsblad om foråret, en 

konferencerapport efter Årskurset og et medlemsblad senere på efteråret. 

Bestyrelsen udgør redaktionen og Anne Ellemand og Tine Johansen har påtaget sig at 

være redaktører og indhente artikler. 

 

Nr. Tema Overskrift på leder 

3 / 2017 Konferencerapport Årskursus 2017 Tak for det 24. Årskursus 

1 / 2018 Diverse artikler  

2 / 2018 Diverse artikler  

 

Årskursus 

Årskurset 2017 blev afholdt den 20. – 22. september med titlen ”Har mennesker med 

demenssygdom og deres familier lige adgang til demenstilbud og demensydelser”. 

 

Årskurset var det 24. i en ubrudt række af faglige og velbesøgte Årskurser, og havde 443 

deltagere og 38 udstillere. Endnu engang deltagerrekord på både deltagere og udstillere. 

Årskurset udbydes til såvel medlemmer af DKDK som ikke-medlemmer, og betragtes som 

et tilbud, hvor også andre faggrupper, der har deres virke på demensområdet, kan 

opgradere deres viden. I 2017 deltog for første gang flere ikke-medlemmer end 

medlemmer, hvilket førte til en drøftelse på generalforsamlingen og efterfølgende i 

bestyrelsen. 

Årskurset budgetteres uden overskud, for at holde en så lav deltagerbetaling som muligt. 

 

 

 

http://www.demens-dk.dk/horingssvar/
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Årets demenskoordinator 

DKDK kårer hvert år Årets Demenskoordinator på Årskurset. Prisen går til et medlem, der 

har ydet en særlig indsats på området. DKDK’s medlemmer kan indstille en kollega, 

hvorefter bestyrelsen vælger Årets Demenskoordinator blandt de opstillede kandidater. 

I 2017 gik titlen til Lone Jensen, Nordfyns Kommune. 

 

Demensdagene 

Nationalt Videnscenter for demens afholder hvert år ”Demensdagene” i København i maj 

måned. 

DKDK er inviteret som gæst ved både formand Lone Vasegaard og faglig sekretær 

Marianne Lundsgaard. DKDK har en stand på Demensdagene, primært bemandet med 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

DKDK har som organisation været inviteret i mange forskellige sammenhænge, nedenfor 

ses et udpluk af årets aktiviteter. 

Formand Lone Vasegaard har i maj 2018 haft et møde med en repræsentant for Danske 

Hospitalsklovne med henblik på, hvordan Danske Hospitalsklovne kan gøre en indsats på 

demensområdet. 

 

 

For 30 år siden var demens et tabu i befolkningen – meget har ændret sig til det bedre – 

ikke mindst gennem de senere år. Men for nogle mennesker er det stadig svært at sige, at 

deres mand eller kone har fået en demenssygdom. Der har vi fortsat en opgave. 

 

For 30 år siden var der ikke demenskoordinatorer i kommunerne – i dag har alle 

kommuner mindst én demenskoordinator, hvad hun så end kaldes, og hvor hun så end er 

indplaceret. Det er ikke mindst vores fortjeneste. 

 

Demenskoordinatoruddannelsen er fortsat et tilløbsstykke, såvel som hjemkøb i 

kommuner og som udbudt på landsplan. Det er dejligt at vide, at der fortsat er stor 

interesse for at uddanne sig til demenskoordinator. Tillykke til Birgitte Vølund. 

 

Her i uge 10 sætter TV2 og Alzheimerforeningen fokus på demens – det er med til at 

bryde de sidste tabuer om demens og vil også forhåbentlig sætte fokus på betydningen af 

os demenskoordinatorers arbejde lokalt. 

 

I det forgangne år er såvel værdighed, en værdig død og pårørende blandt andet sat på 

den politiske dagsorden af ældreminister Thyra Frank. 

I skrivende stund har samme ældreminister netop lanceret en handlingsplan for 

ensomhed, selvmord hos og blandt ældre – et initiativ, der er sat på regeringens finanslov. 

 

AFSLUTNING 
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Alle ovennævnte initiativer er initiativer, der også vedrører de borgere vi har med at gøre – 

såvel de demenssyge som deres familier. Alle er initiativer, som der skal arbejdes med 

både i regioner og kommuner af os som fagpersoner. 

Så selvom der ikke står demens foran disse initiativer, er de vigtige for os. 

 

Regeringen har gennem mange måneder varslet en større sundhedsreform – som alle 

forventer lanceres her i efteråret. Det bliver spændende at se, hvordan og på hvilke måder 

det meget omtalte nærhedsprincip får betydning for os, og de borgere vi arbejder for. 

 

DKDK er en lille forening ikke mindst sammenlignet med øvrige interesse- og 

fagorganisationer på demensområdet. Men vi gør vores indflydelse gældende, hvor det er 

muligt. Vi må dog af og til sige fra, hvis der forventes for meget. Bestyrelsen arbejder trods 

alt på frivillig basis. Vores hovedformål er, at demenskoordinatorer og tilsvarende 

fagmedarbejdere står fagligt stærkt til at løfte opgaverne med at opnå de bedst mulige 

vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. 

 

Tak til bestyrelse og sekretariat for året 2017 – 2018. 

Tak til alle medlemmer, samarbejdspartnere, ledere og politikere for at løfte den store 

opgave det er at skabe en forskel for mennesker med demens og for deres pårørende. 

 
 



 
 

INDTRYK FRA DKDK ÅRSKURSUS 2017 


