
 
 
 
 
 
 
Du kan være med til at indstille en eller 
flere kollega(er) til Årets 
Demenskoordinator.  Alle, der er 
medlem af DKDK, kan indstilles.  
 
Vi modtog desværre ingen indstillinger 
i 2014, så ingen blev kåret. Derfor 
bringes modtagerne fra 2012 og 2013. 
 
Forslag til Årets demens-koordinator 
sendes til bestyrelsen på mail: 
ml@demens-dk.dk 
 
Skriv et kort resumé med begrundelse 
for valget.  
Det kan f.eks. være en ildsjæl, der har 
ydet en indsats indenfor 
kompetenceudvikling, supervision eller 
indenfor en af marginalgrupperne på 
demens-området. 
 
Indstillingen skal være modtaget 
senest d. fredag d. 21. august 2015. 
Prisen uddeles på DKDKs Årskursus 
d.9. september 2015. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Årets  
Demenskoordinator 2015 

 
 

DemensKoordinatorer i 
DanmarK (DKDK) uddeler hvert 
år en pris på 5.000 kr. til Årets 

Demenskoordinator 
 

Du kan være med til at 
bestemme, hvem der skal 

modtage den.  
 

 

 
 
 
 
 

 



Demenskoordinator 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årskursus 2012 vil altid stå i et særligt lys for mig. 

Det kom som en kæmpe overraskelse, da mit navn 

bliv råbt op. Aldrig i min vildeste fantasi havde jeg 

tænkt, at jeg skulle blive en af de udvalgte. Jeg ser 

jo mig selv som praktikeren og som en ildsjæl med 

begge ben godt plantet i demensverdenen.  Jeg 

blev mundlam, og fyldt med stor glæde og varme, 

ikke mindst da jeg ud af øjenkrogen så mine 

kollegers glæde over, at jeg fik prisen. De havde 

holdt det fuldstændig hemmeligt, at de havde 

indstillet mig - jeg havde ingen anelse! At mine 

kolleger og nære samarbejds-partnere indstillede 

mig denne anerkendelse, fylder mig fortsat med stor 

glæde, stolthed, men også megen ydmyghed. 

 

Opmærksomheden efterfølgende har været 

overvældende, og næsten virket skræmmende for 

en person som mig, der helst går stille med dørene. 

Det har glædet, at jeg via udnævnelsen har fået 

Københavns kommune på demenslandkortet, for 

her sker meget på området disse år til glæde for 

mennesker med demens, deres pårørende og ikke 

mindst for kollegaer og medarbejdere som skal få 

tingene til at ske i de demensramte hjem. 

 

Prisen som årets demenskoordinator har givet mig 

et uforglemmeligt minde i mit demensarbejde, og en 

anerkendelse og troen på, jeg gjorde en forskel til 

glæde for mange. Jeg håber, DKDK vil bevare 

prisen, således andre dygtige og entusiastiske 

mennesker kan blive anerkendt i deres arbejde, og 

dermed forsat være med til at synliggøre 

demensområdet og dets mange facetter. 

 

Jytte Hansen 

 

 

Demenskoordinator 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er suppleant i Alzheimerforeningen, Fyns, 

bestyrelse, hvor også Lone Vasegaard er medlem. 

Vi havde snakket lidt om, at der vist ikke havde 

været en koordinator på Fyn som årets 

demenskoordinator. Vi snakkede om, hvem man 

kunne indstille, og for mig blev tanken ved det. Så 

jeg blev noget overrasket på Årskurset 2013, da 

indstillingen blev læst op, og jeg pludselig begyndte 

at genkende nogle specielle tilbud, vi har i Nyborg 

Kommune. Jeg kiggede på mine demenskoordinator 

kolleger og Lone, som alle sad og smilte. De havde 

sammen med min leder indstillet mig til årets 

Demenskoordinator. 

 

Jeg er dybt taknemmelig for denne anerkendelse, 

men også over, at de i dagligdagen er så gode 

samarbejdspartnere. Som team er vi utroligt stærke, 

så prisen er lidt ”vores fælles pris”. 

 

Med prisen følger, at det bliver mere synligt i ens 

kommune, at vi har præsteret noget godt. Jeg har 

fået rigtig mange tilkendegivelser fra ledere, frivillige 

foreninger, pårørende og demensramte. Og på den 

måde bliver demenskoordinatorrollen mere synlig.  

Vi skal i Nyborg Kommune til at lave en analyse af 

demensområdet, og i den forbindelse tænker jeg, at 

det er en styrke at være ”udvalgt” af DKDK, som 

nogle, der gør et godt fagligt stykke arbejde. 

Så bevar prisen og fortsæt derigennem med at 

sætte fokus på vores rolle og synliggøre vores 

arbejde som demenskoordinatorer. 

 

 

Vibeke Tang Larsen 


