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Kan ny teknologi skabe tryghed omkring demente? 
2009 er valgår, og der 
skal vælges politikere til 
kommunalbestyrelserne i 
de 98 kommuner for før-
ste gang siden gennem-
førelsen af den nye kom-
munale struktur. Det er 
mit håb, at der i valgkam-
pen også sættes fokus 
på demensområdet. Lad 
os gøre, hvad vi kan lo-
kalt, for at dette lykkes. 

 
Medierne har i den senere tid beskæftiget sig med 
demente borgere, som forlader deres hjem og med 
holdninger til overvågning og brug af magt i plejen. 
Demente må gennemleve en forfærdelig situation, 
når de ikke kan finde vej eller finde hjem. For at 
forhindre at demente bringes i sådanne situationer, 
hører vi gang på gang fra pårørende ønsket; ”at 
man skal kunne låse dørene, så den demente ikke 
går”.  
Men en sådan fremgangsmåde bryder fagpersona-
le sig ikke om – heller ikke DemensKoordinatorer i 
DanmarK.  
 
Jeg mener, det først og fremmest må tilstræbes, at 
demente borgere plejes med et minimum af magt. 
At møde en låst dør er at møde magten. Alle, der 
arbejder med demente, såvel medarbejdere, fagli-
ge og frivillige organisationer som politikere, må 
forholde sig til, hvad der skaber den nødvendige 
tryghed omkring den demente. Teknologien er her 
en medspiller, der kan give frihed og samtidig give 
tryghed for og omkring den demente og dennes 
familie. 
 
Etik er et væsentligt nøgleord i demensomsorgen. 
Vi er alle interesserede i at forhindre borgerne i at 
komme til skade. Derfor må vi fortsat drøfte fore-
byggelse af magtanvendelse og kræve uddannelse 

af personale. Vi må sikre, at den demente 
borger fra det tidligste sygdomsforløb infor-
meres om de teknologiske muligheder, der 
findes. Vi må arbejde for, at de nye teknologi-
ske hjælperedskaber opfattes som hjælpe-
midler som beskrevet i servicelovens for-
stand, jf. §§ 97 og 98, og at de tildeles af den 
kommunale myndighed primært for at forhin-
dre yderligere funktionsnedsættelse. Og de-
mente skal kunne få økonomisk støtte hertil 
fra kommunen. 
  
Jeg har med stor interesse fulgt Det Fælles-
kommunale Kvalitetsprojekt, der ultimo 2008 
blev søsat af KL.  
Projektet består af 18 delprojekter, og min 
interesse er naturligt rettet mod det delpro-
jekt, der beskæftiger sig med demensområ-
det. Formålet med delprojektet er, at kommu-
nernes gode erfaringer fra demensområdet 
skal udbredes og anvendes bredere på  
social- og sundhedsområdet. Jeg har med 
stolthed konstateret, at 11 af de 13 medlem-
mer i projektgruppen er demenskoordinatorer 
eller demenskonsulenter. Det er mit håb, at 
projektets resultater bevirker, at støtte til bor-
gere med demens i fremtiden planlægges og 
udføres ud fra høj faglig kvalitet og med res-
sourcer, der tager udgangspunkt i at give bor-
geren høj livskvalitet.  
 
Jeg håber, at debatten om holdninger til over-
vågning og brug af magt i plejen vil fortsætte i 
det kommunale valgår. Demente og deres 
pårørende har rigeligt at slås med i hverda-
gen. Det er i alles interesse at give familier 
med demens en tryggere hverdag og få elimi-
neret de afskrækkende historier, der periode-
vis præger medierne.  
           
            Ane Eckermann  N
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Kvalitetsprojekt om den kommunale demensindsats 

KL og 94 af landets kommuner 
søsatte i 2008 et fælleskom-
munalt kvalitetsprojekt. Målet 
med projektet har været at for-
bedre og dokumentere kvalite-
ten i den kommunale vel-
færdsservice. Dette er sket via 
18 delprojekter. 
 
Ét af KL’s 18 kvalitetsprojekter 
handler om kommunernes ind-
sats på demensområdet. Formå-
lene med projektet har været at 
beskrive den udvikling, der er 
sket på demensområdet, give et 
bud på de kommende års udfor-
dringer på demensområdet samt 
afdække om erfaringer med at 
specialisere en social- og sund-
hedsfaglig indsats kan anvendes 
på andre områder. Projektet er 
gennemført i et samarbejde mel-
lem KL og 13 kommuner. 
 
Projektet er netop blevet afsluttet 
med tre konkrete produkter, som 
afspejler projektets tre primære 
formål: 
 
• Statusnotat om, hvordan de-

mensområdet har udviklet sig. 
• Notat om de kommende års 

udfordringer på demensområ-
det. 

• Inspirationsnotat om, hvordan 
erfaringerne fra demensområ-
det kan anvendes på andre 
områder. 

 
Statusnotatet indeholder dels 
en beskrivelse af udviklingen og 
dels en kortlægning af status på 
kommunernes forskellige tilbud 
og indsatser på demensområdet. 
Hovedkonklusionen i statusnota-
tet er, at der er tale om et områ-
de, som prioriteres højt af alle 
aktører. Kortlægningen viser 
endvidere, at der ikke er tale om 
enkeltstående eksempler. Alle 
kommuner har særlige tilbud og 
specialiseret viden i forhold til 
borgere med demenssygdomme. 
 
Afdækningen viser også, at de-
mensområdet på mange felter er 
et foregangsområde. Der er ud-
viklet en specialiseret indsats 

med fokus på både at have fagli-
ge specialister, dygtige generali-
ster, målrettede tilbud, fælles-
skab på tværs af kommuner, vel-
fungerende samarbejde på 
tværs af regioner og kommuner 
og frem for alt fokus på koordine-
rede og sammenhængende for-
løb for borgere med komplekse 
behandlings- og plejebehov. 
 
De mange positive erfaringer 
med at udvikle dette speciali-
serede område er yderligere 
beskrevet i  
inspirationsnotatet om erfa-
ringer med organisering af 
specialiserede indsatser. 
Konklusionen i dette notat er, 
at en række andre social- og 
sundhedsfaglige områder 
kan profitere af erfaringerne 
fra demensområdet. 
 
Udfordringsnotatet behand-
ler de konkrete udfordringer i 
form af flere borgere med 
demenssygdomme, de nød-
vendige kommunale indsat-
ser og prioriteringer samt for-
hold, der relaterer sig til nød-
vendige indsatser fra ekster-
ne aktører. 
 
De væsentligste kommunale 
udfordringer er forventningen 
om betydeligt flere borgere 
med demenssygdomme, her-
under et stigende antal bor-
gere med særlige behov som 
følge af en meget udadrea-
gerende adfærd. 
 
I forhold til de eksterne aktø-
rer fokuseres der særligt på 
et stort behov for mere un-
dervisning i demens på 
grunduddannelserne, tidlige-
re og bedre opsporing og 
diagnosticering samt mere 
praksisnære regler for magt-
anvendelse. 
 
De tre notater kan efter d. 10. 
marts 2009 findes på KL’s 
hjemmeside via adressen  
www.kl.dk/aeldre  

KL glæder sig endvidere til at 
præsentere produkterne på De-
mensdagene den 11.-12. maj 
2009 og på DKDK´s årskursus d. 
9. - 11.  september. 
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Har din kommune en politisk 
vedtaget demenspolitik? 
 
Vi er på vej ind i et valgår, hvor alle 
kneb gælder. Lokalt i valgkampen 
skal der sættes fokus på ældrepolitik 
og ikke mindst på vilkårene for borge-
re med demenssygdomme. 
DKDK vil gerne være med til at syn-
liggøre, hvor langt de enkelte kommu-
ner er kommet i dette arbejde. F.eks. 
ved at have udarbejdet og politisk 
vedtaget en demenspolitik. Vi ved, at 
netop vi demenskoordinatorer i man-
ge kommuner har været primus moto-
rer i at ”skubbe” til politikerne for at få 
en politisk vedtaget demenspolitik. 
 
Hvis den kommune, du arbejder/bor i, 
har en politisk vedtaget demenspoli-
tik, og denne ligger på kommunens 
hjemmeside, vil vi meget gerne have 
et link, der fører os til denne. Send 
det til info@demens-dk.dk  
 
Demenspolitikken kan være enkelt-
stående eller som del af ældrepolitik-
ken. Du skal selvfølgelig synes, at 
politikken er så god, at andre kan ha-
ve glæde af at studere den. 
 
Vi vil efterfølgende fra DKDKs hjem-
meside oprette links til disse hjemme-
sider og på denne måde synliggøre 
de kommuner, der har en demenspo-
litik. 
 
Det er muligt at se eksempler  på de-
menspolitikker på KL´s hjemmeside 
om Det Fælleskommunale Kvalitets-
projekt - omtalt i artiklen ved siden af. 
 
Se mere på www.kl.dk (Aktuelle te-
maer, Det Fælleskommunale Kvali-
tetsprojekt, De 18 projekter, under 
Kvalitet i kerneydelserne: Demensind-
satsen). 

www.kl.dk/aeldre
mailto:thu@kl.dk
mailto:info@demens-dk.dk
www.kl.dk
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Servicestyrelsen er netop nu 
ved at sætte gang i en række 
projekter på ældreområdet, sam-
tidig med at nogle af de større 
projekter for alvor kører. Læs 
mere om begge dele nedenfor. I 
foråret og sommeren, ikke 
mindst i forbindelse med De-
mensdagene, vil der blive offent-
liggjort pjecer og andre former 
for information om flere af de 
mere kendte projekter på de-
mensområdet; DAISY, SPIDO 
med flere.  
 
Effekten af  
reminiscensmetoden  
Forskningsprojektet til afdækning 
af effekten af reminiscensmetoden 
på demensområdet er ved vejs 
ende. Vi forventer at offentliggøre 
resultaterne i form af en mindre 
bog, som vil være lettilgængelig og 
brugbar i hverdagen. 
  
Selve forskningsprojektet udgives i 
bogform, hvorved de stillede 
spørgsmål, formål og mål for pro-
jektet samt den anvendte forsk-
ningsmetode bedre kan beskrives. 
 
Resultaterne skal give kommunale 
myndighedsledere og leverandører 
(specielt plejecentre) et dansk, evi-
densbaseret grundlag for at beslut-
te, om man ønsker at benytte me-
toden i den kommunale ældreple-
je. 
 
Formålet med reminiscensmeto-
den er at vække erindringer via 
genkendelse af forskellige gen-
stande fra fortiden, f.eks. musik, 
billeder, farver eller dufte. Metoden 
anvendes til personer, der i større 
eller mindre omfang har mistet ev-
nen til at relatere begivenheder til 
hinanden og til at huske hændelser 
- begge typiske symptomer for 
mennesker med demenssygdom-
me. Servicestyrelsen forventer at 
have begge udgivelser klar til De-
mensDagene 2009. 
 
Puljen til yngre demente 
Der er udsendt tilskudsbreve til 13 
ud af de 19 ansøgere til Puljen til 
dag- og aktivitetstilbud til yngre 
demente. 
Servicestyrelsen modtog 19 an-

søgninger fra 13 kommuner. De 
fleste ansøgninger er kommunalt 
forankret, men der var tillige priva-
te ansøgere, ansøgninger fra frivil-
lige foreninger og selvejende insti-
tutioner. 
 
Ansøgningerne er vurderet efter 
retningslinjerne for puljen, i samar-
bejde mellem Tilskudskontoret i 
Sikringsstyrelsen og Ældreenhe-
den i Servicestyrelsen. 
 
Den største del af ansøgningerne 
er i forhold til opstart og igangsæt-
telse af cafe-lignende dagtilbud i 
kommuner, som endnu ikke har 
sådanne tilbud. Flere af disse til-
bud er bygget op som et samarbej-
de på tværs af kommunegrænser. 
 
Et par ansøgninger er rettet mod 
udvikling af ferietilbud og kreative 
højskoleophold for yngre demente, 
både med og uden pårørende, og-
så tænkt som mulig erstatning for 
aflastningsophold. 
 
Én ansøgning går ud på at etable-
re en teknologisk mulighed for at 
producere et personligt multime-
dieportræt om den yngre demen-
tes livshistorie. En anden handler 
om opbygning af en sansehave. 
 
Formålet med puljen er som be-
kendt at stimulere og udvikle tilbud 
til yngre demente. Yngre demente 
har andre behov og ønsker, samt 
ofte et andet sygdomsforløb end 
ældre. Aktiviteter og tilbud skal 
derfor være målrettet deres særli-
ge behov. Puljen skal også gerne 
være med til at støtte udbygning af 
samarbejde på tværs af kommune-
grænser, da målgruppen ofte ikke 
er så stor i den enkelte kommune. 
Derfor er der brug for at samle bor-
gere fra flere kommuner.  
 
SPIDO-publikationer  
Som nævnt i forrige DKDK ny-
hedsbrev, afsluttes SPIDO-
projektet, om socialpædagogisk 
praksis i demensomsorg, med ud-
givelsen af et antal pjecer og rap-
porter. Disse vil være klar til De-
mensDagene. 2000 medarbejdere 
i omkring 35 kommuner har i pro-
jektperioden gennem deltagelse i 

kurser fået ny viden den socialpæ-
dagogiske tilgang til demensom-
sorg. 
 
Servicestyrelsen holder i starten af 
juni to temadage om dele af den 
viden, som kurserne har givet. Ek-
sempelvis det at undervise i social-
pædagogisk praksis, at arbejde 
med socialpædagogisk praksis i 
dagligdagen, og i hvordan man får 
en god forankring og mulighed for 
refleksion som en fast del af dette 
arbejde.  
Se mere på 
www.servicestyrelsen.dk og bliv 
tilmeldt nyhedsbrevet. Så er du 
sikker på at få nyt som en af de 
første! 
 
DAISY på DemensDagene 
På DemensDagene løftes en stor 
del af sløret for resultater fra DAI-
SY-undersøgelsen. Ikke mindst 
den sundhedsøkonomiske analyse 
vil være interessant for mange i 
kommunerne. Særligt i forhold til 
overvejelser om, hvordan man vil 
gøre de faglige redskaber og me-
toder fra projektet til en fast del af 
arbejdet med tidligt demente. Se 
mere på www.demensdagene.dk 
 
Bedre pleje til demente patienter 
De fem projekter, som også tidlige-
re har været nævnt her, og som 
former sig som fem forskellige må-
der at tilrettelægge kompetenceud-
vikling, er nu alle ved at være godt 
i gang.  
 
Målet med projekterne er, at un-
derstøtte god kommunikation mel-
lem primær- og sekundærsektor. 
Projekterne skal sikre, at borgere 
med demens får et roligt og trygt 
forløb, når de indlægges og udskri-
ves fra især medicinske og kirurgi-
ske afdelinger.  
Samtidig er det målet at give med-
arbejderne en ny viden om en ræk-
ke forhold i forbindelse med de-
mens, så det forstærkede samar-
bejde hviler på en øget fælles vi-
den. 
 
Servicestyrelsen følger projekterne 
tæt, og projekterne viser mange 
forskellige løsninger og indgangs-
vinkler:  

Nyt fra Servicestyrelsen 

A
f K

arin G
ertsen og K
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ndersen, Æ
ldreenheden i S

ervicestyrelsen 

www.servicestyrelsen.dk
www.demensdagene.dk
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• E-learning benyttes i Region 
Hovedstaden,  

• i Region Midtjylland og Syddan-
mark uddannes nøglepersoner,  

• i Region Nordjylland holdes kur-
ser for personale fra sygehuse 
og kommuner,  

• mens Region Sjælland kombi-
nerer en række forskellige tiltag, 
for at udvikle og styrke netværk 
og samarbejde.   

 
Projekterne vil tilsammen give ny 
viden om, hvordan efteruddannel-
se kan medvirke til at styrke tvær-
fagligt og tværsektorielt samarbej-
de på demensområdet. 
 
God mad - godt liv 
Servicestyrelsen arbejder med pro-
jekter på hele ældreområdet - og 
hele det sociale område. Af spæn-
dende nye projekter, det kan anbe-
fales at læse mere om, er projektet 
”God mad - Godt liv”, som udvikler 
det ernæringsmæssige indhold af 
måltider på plejecentre og i hjem-
mepleje.  
 
Tillige er fokus på, at rammerne 
om måltidet er i orden: Det vil sige, 
at madens tilberedning og præsen-
tation er appetitlig og indbydende, 
samt at medarbejderne har viden 
om, hvordan de sikrer en god at-
mosfære i og omkring måltidet. 
Læs mere på  
www.godmad-godtliv.dk  
 
Velfærdsteknologi  
Servicestyrelsen har ny teknologi 
som et vigtigt satsningsområde, 
specielt på ældre- og handicapfel-
terne. I øjeblikket er der igangsat 
to større afprøvningsprojekter, læs 
mere om dem på 
www.servicestyrelsen.dk/
velfaerdsteknologi  
 
Nyt blad - med fokus på ældre 
Som nogle har opdaget, udkom-
mer Socialt Fokus, Servicestyrel-
sens blad nu 8 gange årligt, i fire 
temaserier. Den ene - som har to 
numre årligt - handler om ældre-
området. Det er muligt at abonnere 
på én eller flere, evt. alle serier. 
Tilmeld din enhed, kommune, 
kontor eller bare dig selv som 
abonnent - det er helt gratis! 

Ifølge Fyens Stiftstidende d. 10. februar 2009 stiger antallet af de-
mente, der er til fare for sig selv og andre, og udgifterne til be-
handling er øget markant. Øgede ressourcer -  timer og penge - 
går til at dæmme op for aggressive dementes voldsomme ad-
færd. 
 
Tor Sundberg er ansat som konsulent i VISO og nikker genkendende 
til billedet fra Fyens Stiftstidende. 
     
"Fra 1. juli 2008 og til medio februar 2009 har VISO haft 75 henvendel-
ser om problemskabende adfærd hos personer med demens. Det er 
ca. tre sager om ugen, og det er som regel demenskoordinatorer i 
kommunerne eller gruppeledere i botilbud, der tager kontakt til VISO. 
Det drejer sig om sager, hvor personalet er kørt fast og ønsker VISOs 
medvirken til at kaste nyt lys over problemstillingen", siger Tor Sund-
berg.      
 
Demenskoordinator på Mors, Doris Brinkman Hvet, skrev for nylig ef-
ter afsluttet rådgivning fra VISO til Tor Sundberg:  
"Den allerstørste tak fra mig. Det får I topkarakterer for. Når jeg tænker 
på, hvor svært det har været, og hvor meget det har påvirket alle, så 
må jeg sige, at det virkede som helt trylleri, at I kunne få os alle til at 
være i ro. Jeg følte mig tryg og i gode hænder. Der var ikke på noget 
tidspunkt slinger i valsen. I bevægede jer sikkert igennem på trods af 
de mange minefelter".  
 
Gruppeleder på Rosengården, Sæby Ældrecenter, Anna Damsgaard 
skrev:  
"Jeg vil gerne sige tak for en rigtig god indsats omkring beboer MA på 
Rosengården i Sæby. Det har været en stor hjælp for personalet i af-
delingen. Der er kommet afklaring omkring MA som person, og vi har 
fået redskaber til bedre at kunne aflæse reaktionsmønstre i adfærden. 
Det har betydet, at der er en hel anden ro på afdelingen nu, og som 
følge deraf er det ikke længere nødvendigt at have ekstra personale i 
afdelingen i beboerens vågne timer. På sigt vil vi kunne anvende de 
pædagogiske redskaber på andre beboere, så jeg tror, at de ressour-
cer, der er givet ud i denne forbindelse, er givet godt ud". 

Antallet af udadreagerende demente stiger  
 - brug VISO - skab trivsel og nedsæt udgifterne  

   

A
f Tina Linaa, Kom

m
unikationskonsulent i V

IS
O

 (D
en N

ationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) 

FAKTABOKS 
 
VISO er en del af Servicestyrelsen   
VISO står for "Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation". 
 

VISO tilbyder gratis, landsdækkende special-
rådgivning til borgere, kommuner, institutio-
ner og tilbud på social- og specialundervis-
ningsområdet, når den rette ekspertise ikke 
findes i kommunen. 
 
VISO dækker følgende områder: 
• Børn, unge og voksne med handicap  
• Udsatte børn, unge og voksne 
• Specialundervisning og specialpædagogisk 
bistand til børn, unge og voksne 
 
Herudover opsamler, udvikler og formidler 
VISO viden inden for specialrådgivningsom-
rådet. 

www.godmad-godtliv.dk
www.servicestyrelsen.dk/
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Problemudredning og rådgivning i VISO  
Tor Sundberg fortæller:  
"Det er som regel mig, der får alle demenshenven-
delser. I den første snak med f.eks. demenskoordi-
nator eller gruppeleder får jeg en fornemmelse af 
sagens karakter, og jeg beder dem om at sende 
sagen ind. Så sætter jeg mig grundigt ind i problem-
stillingen og vurderer så, hvem af vores demens-
specialister, der netop matcher den givne situation.  
Jeg indkalder til opstartsmøde, hvor alle relevante 
fagfolk fra kommune og/eller botilbud deltager sam-
men med mig og VISO-specialisten. Det er rigtig 
vigtigt, at vi her bliver meget tydelige på, hvad der 
er behov for, og hvem der har ansvar for hvad. Her-
efter udarbejder VISO-specialisten en konkret hand-
leplan for forløbet". 
 
I de 75 demenssager i VISO har forløbet oftest be-
stået af en udredning af problemet til at starte med. 
Det er VISO-specialisten, der foretager udrednin-
gen, som er en tværfaglig beskrivelse af problemets 
karakter og omfang. Det varer i gennemsnit to må-
neder fra første henvendelse, til der afholdes et af-
rapporteringsmøde, hvor VISO-specialisten gen-
nemgår udredningsrapporten. I de to måneder fore-
tages undersøgelser og gennemgang af de proble-
matikker, der ønskes støtte og hjælp til. 
 
Herefter følges op med et rådgivningsforløb, som 
afhængigt af behov kan tage helt op til et år. Denne 
proces varetages af VISO-specialisten, som foreslår 
metoder og rådgiver personalet på det givne botil-
bud. Der foregår løbende opfølgning og bruges me-
get tid på fagetik og facilitering af et konstruktivt 
samarbejde i botilbuddet.  
 

 
 
Alle henvendelser tages alvorligt 
Tor Sundberg: "For mig er det vigtigt at pointere, at 
alle henvendelser om problemskabende adfærd hos 
demente tages alvorligt. Og det er min klare ople-
velse, at langt de fleste sager er endt med, at per-
sonalet har fået større forståelse af problemstillin-
gen og konkrete redskaber til at håndtere dagligda-
gen med. Det er jo skønt, når det lykkes at reducere 
konflikter og magtanvendelser og skabe øget trivsel 
for både borger og personale". 
 
Kontakt VISO 
Du kan altid ringe til VISO og få en uforpligtende og 
afklarende samtale. Ring på 72 42 40 00 eller ind-
send et henvendelsesskema, som du henter på 
www.servicestyrelsen.dk/VISO 
 
 
    

 
 
 

 
Fo

to
: ©

 w
w

w
.fo

to
-a

rk
iv

.d
k 

& 
Su

ne
 F

. N
ie

ls
en

: "
B

lo
m

st
er

 i 
ve

jk
an

te
n 

m
ed

 e
n 

bl
af

fe
r i

 b
ag

gr
un

de
n.

.."
 

 
FAKTABOKS 
VISO har kontrakt med ca.140 specialister rundt om i 
landet.  
 
Når man kontakter VISO får man fat i en VISO-
konsulent, der i første omgang vurderer problemstil-
lingen.  
Ved behov tager VISO-konsulenten kontakt til den 
eller de relevante VISO-specialister, som både teore-
tisk og i praksis ved noget om lige præcis den givne 
problemstilling. 
 

Den sociale  
diplomuddannelse 
Demensuddannelsen, som er 
en del af den  
sociale diplomuddannelse, 
gennemføres for sidste gang 
med tilskud fra Servicestyrel-
sen.  
 
Uddannelsesforløbet starter i 
maj måned og afsluttes i for-
året 2010 i Århus. 
 
Læs mere på VIA University 
Colleges hjemmeside, 
www.viauc.dk 
(Efteruddannelse, Udbud)  
eller kontakt  
Anne Birthe Dørup: 
abdo@viauc.dk, 87 55 18 69. 

www.servicestyrelsen.dk/VISO
www.foto
www.viauc.dk
mailto:abdo@viauc.dk
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I mange kommuner har kommu-
nalreformen betydet, at der er 
rykket rundt på arbejdsområder 
og funktioner for demenskoordi-
natorer. Flere har fået fuldtids-
stillinger og mange har fået kol-
leger. Demenskoordinatorerne 
bruges forskellige steder i orga-
nisationen og har varierende og 
mangeartede arbejdsområder. 
Spørgsmål om hvad der er nød-
vendige faglige kompetencer, 
om organisatorisk placering, om 
generalist- versus specialist-
funktioner melder sig for ledel-
sen og for den enkelte, når der 
skal udarbejdes funktionsbeskri-
velser.  
 
Flere føler sig på bar 
bund, ikke mindst når den 
enkelte demenskoordina-
tor bliver bedt selv om at 
udforme en funktionsbe-
skrivelse eller revidere en 
eksisterende. 
 
Som demenskoordinator 
er man specialiseret in-
denfor et område. Et om-
råde, der fagligt er vi-
denstungt, og hvor der tillige kræ-
ves indsigt i, hvordan man kan 
støtte et menneske med demens, 
dennes familie og netværk. Man 
skal derfor konstant være opdate-
ret med ny viden på demensområ-
det, lovgivning, hjælpemidler, støt-
tende foranstaltninger til den de-

mente, litteratur m.m., og man skal 
kunne formidle denne viden - også 
til de mange faggrupper, som bistår 
familierne i hverdagen. Herudover 
skal demenskoordinatoren kunne 
samarbejde på tværs af sektorer 
og forskellige plejekulturer. En 
blandet landhandel. 
 
I de fleste kommuner er det ledel-
sesmæssigt besluttet, hvilke funkti-
oner demenskoordinatoren(erne) 
skal varetage, mens det i andre 
kommuner stadig er sådan, at de-
menskoordinatoren(erne) selv defi-
nerer sine arbejdsopgaver og der-
med indholdet i funktionsbeskrivel-
sen. 
 

En funktionsbeskrivelse vil typisk 
indeholde: 
• hvor funktionen er placeret i or-

ganisationen 
• hvad formålet er med funktionen 
• hvilke ansvarsområder, der hø-

rer under funktionen 
• en oversigt med interne og eks-

terne samarbejdspartnere samt 
relationen til dem  

• hvilke kompetencer funktionen 
kræver 

 
DKDK ´s sekretariat får et stigende 
antal forespørgsler om, hvad en 
funktionsbeskrivelse skal indehol-
de, og hvad demenskoordinatoren 
skal være opmærksom på at få 
med i funktionsbeskrivelsen. Lige-
ledes tyder det på, at demenskoor-
dinatorer i stigende grad ansættes i 
meget forskellige stillingstyper og 
med meget forskellige funktioner.  
 
Flere af DKDK´s medlemmer har 
udtrykt ønske om at kunne finde 
inspiration til funktionsbeskrivelser 
på foreningens hjemmeside. Nogle 

foreslår, at der udarbejdes en stan-
dardbeskrivelse. Andre at der på 
hjemmesiden ligger eksempler på 
”den gode funktionsbeskrivelse”.  
 
Bestyrelsen har på sit seneste mø-
de drøftet, hvordan DKDK kan imø-
dekomme disse ønsker og henven-
delser på den bedste måde. Besty-
relsen mener ikke, at det er hen-
sigtsmæssigt at udarbejde en stan-
dardfunktionsbeskrivelse, idet der 
er mange forskellige hensyn at ta-
ge afhængig af arbejdsplads og 
kommune.  
DKDK samlede før kommunesam-
menlægningerne et antal funktions-
beskrivelser, der blev tilgængelige 
på DKDKs daværende hjemme-

side. Processen med at vur-
dere hvilke funktionsbeskri-
velser, der skulle lægges på 
hjemmesiden, var stor. 
 
Bestyrelsen har i lyset af det-
te besluttet at opfordre 
DKDK’s medlemmer til elek-
tronisk at indsende gældende 
funktionsbeskrivelser på  
info@demens-dk.dk. Hvis vi 
ved fælles hjælp får etableret 

en vidensbank af funktionsbeskri-
velser, vil sekretariatet umiddelbart 
kunne sende et par eksempler til 
de, der spørger.  
Bestyrelse og sekretariat vil efter-
følgende koordinere det indsendte 
materiale og udarbejde en vejled-
ning til faktorer/områder, der er væ-
sentlige at være opmærksom på, 
når en funktionsbeskrivelse skal 
udarbejdes eller revideres. Besty-
relsen vil ligeledes overveje at læg-
ge nogle af funktionsbeskrivelserne 
på hjemmesiden i anonymiseret 
form.  
 
Det er muligt at se eksempler på 
funktionsbeskrivelser for demens-
koordinatorer, samt eksempler på 
demenspolitikker på KL´s hjemme-
side om Det Fælleskommunale 
Kvalitetsprojekt - omtalt i dette ny-
hedsbrevs første artikel.  
 
Se mere på www.kl.dk (Aktuelle 
temaer, Det Fælleskommunale 
Kvalitetsprojekt, De 18 projekter, 
under Kvalitet i kerneydelserne: 
Demensindsatsen, Videndeling). 

Funktionsbeskrivelser—for demenskoordinatorer 

NØDRÅB! 
Hjælp med at skabe en vidensbank af  
funktionsbeskrivelser! 
Indsend din og dine kollegers funktionsbeskri-
velser til: 
DKDK, Jernbane Allé 54, 3. th., 2720 Vanløse 
eller mail: info@demens-dk.dk  
 – skriv tillige om funktionsbeskrivelsen må bru-
ges som eksempel på www.demens-dk.dk 
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Kommunerne har mange gode 
idéer og erfaringer, når det dre-
jer sig om at udvikle og forbedre 
kvaliteten af de forebyggende 
hjemmebesøg til ældre på 75 år 
og derover.  
Det viser en ny håndbog fra An-
kestyrelsen baseret på interview 
med ti kommuner.  
I håndbogen fremhæves de-
menskoordinatorer desuden 
som vigtige samarbejdspartnere 
for de forebyggende medarbej-
dere. 
 
Håndbogen giver et grundigt øje-
bliksbillede af, hvordan kommuner-
ne administrerer de forebyggende 
hjemmebesøg.  
På den måde er håndbogen kom-
munernes eget bud på, hvordan 
kvaliteten af de forebyggende 
hjemmebesøg kan forbedres og 
videreudvikles på udvalgte områ-
der. 
 
Kontorchef i Ankestyrelsen Niels 
Arendt Nielsen udtaler: 
"Håndbogen sætter fokus på kom-
munernes gode erfaringer. Den 
handler blandt andet om ensom-
hed, demens, sundhed, uddannel-
se, dokumentation og ældre med 
anden etnisk baggrund end dansk. 
Vi håber meget, at håndbogen kan 
være til inspiration for ledere og 
medarbejdere, der i det daglige 
møder ældre i forbindelse med de 
forebyggende hjemmebesøg". 
 

Gode råd om alt fra dokumenta-
tion til sundhed  
Håndbogen favner bredt og dæk-
ker mange af de områder, som det 
kan være relevant at have i mente, 
når de forebyggende hjemmebe-
søg enten skal tilrettelægges eller 
gennemføres. 
 
Blandt andet viser håndbogen, 
hvordan kommunerne arbejder 
med dokumentation og kvalitetsud-
vikling. Det kan være samarbejde 
med nærliggende kommuner om at 
indhente et større dokumentations-
grundlag, systematisk opfølgning 
på kvalitetsstandarder, årlige sta-
tusrapporter og praksisbe-
skrivelser. 
 
I håndbogen kan der også 
hentes gode eksempler på 
hvordan råd om fysisk aktivi-
tet og sund kost kan indar-
bejdes som en fast del i de 
forebyggende hjemmebe-
søg. 
Et andet vigtigt område er 
efteruddannelse og kompe-
tenceudvikling. Her peger 
kommunerne for eksempel 
på en række eksterne og 
interne tiltag for efteruddan-
nelse samt videns- og erfa-
ringsudveksling kommuner-
ne i mellem.  
 
Det understreges, at den 
forebyggende medarbejder 
på hjemmebesøget skal væ-

re opmærksom på ældres risiko for 
at udvikle demens. Bogen beskri-
ver også demenskoordinatoren 
som en vigtig samarbejdspartner 
for den forebyggende medarbej-
der, og der er links til DKDK´s 
hjemmeside. 
 
Håndbogen er udsendt til samtlige 
kommuner i slutningen af decem-
ber 2008, og kan så længe lager 
haves, bestilles i bogform på 
ast@ast.dk.  
Endelig kan Håndbogen downloa-
des fra www.ast.dk under publikati-
oner.  

 

Info om demenskoordinatoruddannelse  
Demenskoordinatoruddannelsen gennemføres over tre internatmoduler. Kursusleder er Birgitte Vølund, som 
er uddannet sygeplejerske, demenskoordinator og master i gerontologi. 
 
Målgruppen er sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og pleje-
hjemsassistenter og desuden sosu-hjælpere og andre med særlig viden om og erfaring i arbejdet med de-
mente. Deltagelse forudsætter generelt, at man har nogen viden og erfaring i arbejdet med demente. 
1. modul: 31. august - 4. september 2009 
2. modul: 5. – 9. oktober 2009 
3. modul: 2. - 4. december 2009 
 
Prisen, som er 26.100 kr., omfatter undervisning, undervisningsmateriale, internatophold i enkeltværelse og 
diverse måltider. 
Tilmelding: Senest d. 3. august 2009 
 
Læs mere på www.bvoelund.dk  

Håndbog om forebyggende hjemmebesøg til ældre 

mailto:ast@ast.dk.
www.ast.dk
www.bvoelund.dk
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Demensferie 
 
DemensKoordinatorer i DanmarK 
søger hvert år at afholde ferieophold 
for mennesker med demenssygdom-
me og deres pårørende i et tæt sam-
arbejde med Hotel Nyborg Strand.  
Ferieopholdet kan søges 
af demente, der bor i eget hjem eller 
på plejehjem og af deres pårørende 
eller personale.  
Der er plads til 45 personer på hvert 
af de to ferieophold. 
  
DKDK udsender i marts/april en pje-
ce, der orienterer om ferietilbuddet. 
Her er det muligt at tilmelde sig som 
deltager på et af ferieopholdene. 
Pjecen sendes til DKDK´s medlem-
mer. 
 
Andre interesserede kan få pjecen 
tilsendt ved henvendelse til DKDK´s 
sekretariat eller trække den på hjem-
mesiden, www.demens-dk.dk. 
DKDK-demensferie 2009 afholdes i 
ugerne 30 og 31. 

 
 
 

AktivitetsKalender 2009 
 
Fagligt selskab for Geriatriske og Gerontologiske sygeplejersker og Fagligt sel-
skab for primær sygeplejersker – Landsmøde  
d. 25. – 26. marts 2009 
 
Bestyrelsesmøde 
d. 20. april 2009 
 
DemensDagene  
d. 11. og 12. maj 2009, København 
  
Bestyrelsesmøde 
d. 31. august 2009 
 
DKDK Årskursus og generalforsamling 2009 
onsdag d. 9. september – fredag d. 11. september 2009 

D. 21. januar 2009 afholdt DKDK 
samarbejdsmøde med Alzheimerfore-
ningen. Deltagerne var Alzheimerfore-
ningens formand Anne Arndahl, direk-
tør Nis Peter Nissen og telefonrådgi-
ver Else Hansen. Fra DKDK deltog 
formand Ane Eckermann, næstfor-
mand Anne Dorthe Lacoppidan og 
faglig sekretær Marianne Lundsgaard. 
På mødet udveksledes gensidige in-
formationer om foreningernes aktivite-
ter og der blev drøftet fremtidige snit-
flader og samarbejdsrelationer. Alz-
heimerforeningen gav udtryk for stor 
taknemmelighed for det samarbejde, 
foreningen har med jer demenskoordi-
natorer rundt omkring i landet.  

 
D. 30. januar 2009 afholdt DKDK det 
tilbagevendende samarbejdsmøde 
med DANSKE ÆLDRERÅD. På mø-
det deltog formand for DANSKE 
ÆLDRERÅD Kirsten Feld, formand 
for DKDK Ane Eckermann og DAN-
SKE ÆLDRERÅDs sekretariatsleder 
samt faglig sekretær for DKDK, Mari-
anne Lundsgaard. På mødet blev 
samarbejdsaftalen for 2009 under-
skrevet og det fremtidige samarbejde 
for de to foreninger drøftet. 

 
Formanden fra Fagligt selskab for Ge-
rontologiske og Geriatriske sygeple-
jersker har kontaktet DKDK med hen-
blik på evt. samarbejde. Bestyrelsen 
ønsker at have en tæt kontakt med 
selskabet på demensområdet, da vi 
har fælles interesseområder. Forenin-
gerne vil fremover gensidigt orientere 
hinanden om diverse aktiviteter vedr. 
demens.  

 
 
 
 
 

Nyt fra Bestyrelsen 

 
Nyt fra sekretariatet 
Hanne Schulze er fratrådt sin stilling 
som bogholder/kursussekretær på 
DKDK´s sekretariat. 
Karin Kirchherr er pr. 16. februar 
startet i stillingen.  
 
Karin kan kontaktes på mail: 
kk@demens-dk.dk  
eller tlf. 3877 0166  

Næste DKDK nyhedsbrev udkommer  i  juni.  
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