DemensKoordinatorer
i DanmarK

Årskurset – en stor succes!
Det var med spænding, at bestyrelsen i år planlagde DKDK`s årskursus. Betød kommunesammenlægningen, at der blev færre deltagere – og økonomien dermed dårligere? Heldigvis blev vore bekymringer manet til jorden. Godt 200 deltagere mødte op til 3 intensive dage. Mange nye ansigter
vidnede om den store omrokering, der er foregået i kommunerne.
I år havde vi valgt at sætte fokus på demenskoordinatorens rolle i forhold til de mange nye udfordringer, vi står overfor. I mange kommuner er den endelige organisering i forhold til demensområdet endnu ikke på plads, hvilket selvfølgelig giver en stor usikkerhed, men også mulighed for at
påvirke processen.
For hvem er det egentlig, der bestemmer normeringen på demensafsnittet, omfanget af tilbud og
kvaliteten i den indsats, der gøres? Ja, i sidste ende er det selvfølgelig politikerne, men beslutningsgrundlaget leveres af medarbejderne. Derfor gælder det for demenskoordinatorerne om at
synliggøre behov og ressourcer (eller evt. mangel på samme!), at sætte fokus på indsatsområder
og påvise nye udviklingsmuligheder, der kan give kvalitet i tilbudene og måske endda på sigt besparelser for kommunen.
Dette arbejde kræver tid – og tid er som oftest en mangelvare. Ikke mindst for de demenskoordinatorer, der fortsat sidder uden kolleger. Men prioriterer vi ikke ovenstående, sker der sandsynligvis
heller ingen forbedringer.
Et godt eksempel på et nye tiltag fik vi ved kåring af årets demenskoordinator. I år var der faktisk
to, der delte prisen, nemlig Hanna Früstück og Jana Due Nielsen, som i 2005 startede en café for
yngre mennesker med demens i Århus kommune.
Med deres arbejde har de været med til at sætte fokus på gruppen af yngre demente og har dermed også sat deres fingeraftryk på Århus kommunes demenspolitik.
Nyhedsbrevet har fået nyt lay-out. Bestyrelsen har valgt grafisk at modernisere både nyhedsbrev
og hjemmeside. Hjemmesiden er ikke helt klar endnu – men i løbet af et par uger vil I på
www.demens-dk.dk bl.a. finde billeder fra årskurset. Det koster at modernisere – men nyhedsbrev
og hjemmeside er vores ansigt ud af til og skal derfor være tidssvarende.
I dette nummer bringer vi som lovet et tillæg med referat af indlæggene på årskursus. Igen i år har
vi valgt at lade journalist Steen Kabel dække årskurset. Seminarerne er blevet dækket af vores
regionsrepræsentanter, der har leveret materiale til Steen Kabel. God læselyst – også til jer, der
ikke kunne deltage.
Inge Carlskov,
Formand for DKDK.
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Indstik: Konferencerapport fra Årskursuset 2007

NYT FRA
BESTYRELSEN
Ny udstilling
På årskurset havde DKDK
premiere på foreningens
nye udstilling, som de over
200 deltagere hermed fik
mulighed for at se. Udstillingen består af tre plancher, med overskrifterne
”Hvad er demens?”, ”Råd
og støtte” og ”Demenskoordinatoren”. De henvender
sig til borgere, som har behov for at vide mere om
demenssygdomme, og
hvordan man kan hente
hjælp og støtte.
Udstillingen, der er let at
håndtere, kan lejes gennem
DKDK. Den kan bookes op
til et halvt år i forvejen og
kan beholdes i max. tre
uger, medmindre andet er
aftalt med sekretariatet. Få

Generalforsamling i DKDK
DKDK afholdt d. 11. september generalforsamling på Hotel
Nyborg Strand. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.
Formand Inge Carlskov fremlagde en god og fyldig beretning.
Forsamlingen vedtog enkelte vedtægtsændringer, og der var
kampvalg til bestyrelsesposterne.
Referat fra generalforsamlingen, vedtægter, samt formandens
beretning kan læses på DKDKs hjemmeside
www.demens-dk.dk
mere information på DKDKs
hjemmeside under ”Medlemstilbud” eller kontakt
Hanne Schulze på sekretariatet, tlf. 38 77 01 61.

Nyt layout på hjemmesiden
DKDKs hjemmeside har
fået nyt layout. Der arbejdes fortsat med ændringerne både grafisk og indholdsmæssigt. Følg med i
ændringerne på
www.demens-dk.dk

Årsmøder 2008, 2009
Sæt kryds i kalenderen for
de næste års generalforsamlinger og årsmøder:
2008: Onsdag d. 17. september – fredag d. 19. september.
2009: Onsdag d. 9. september – fredag d. 11. september.
DKDK-demensferie
Der bliver holdt to demensferier på Hotel Nyborg
Strand i 2008. Deltagerantallet er begrænset til max.
46 deltagere pr. ferie.
Følgende datoer er booket:
• Mandag d. 21. – torsdag
d. 24. juli 2008
• Mandag d. 28. – torsdag
d. 31. juli 2008
Invitationer udsendes ca. 1.
april 2008.

Efter konferencerapporten findes omtale af Årets
DemensKoordinatorer
Hanna Frühstück og Jana
Due Nielsen.
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NYT FRA
REGIONERNE
Nyt fra Esbjerg Kommune
Vi ønsker med disse linier
at gøre opmærksom på en
gruppe af demenskoordinatorer, som arbejder
indenfor specialområdet.
I foråret 2005 blev der i det
tidligere Ribe, Vejle og
Sønderjyllands Amt uddannet 21 demenskoordinatorer. Det er 21 pædagoger,
som alle er beskæftigede
med psykiske og fysiske
handicappede på forskellige
arbejdsområder. Uddannelsesforløbet og materialet
var taget ud fra det, der
anvendes til uddannelsen
på normalområdet.
På Ribelund, som er et botilbud til 151 personer under
Esbjerg Kommune, er vi
fem demenskoordinatorer.
Vi har udarbejdet følgende
handleplan for vores fremtidige arbejdsområde:
• Give oplæg om demenssygdomme, almindelig
aldring og behandlingstilbud på alle boenheder.
• Give oplæg på beskæftigelsestilbuddene.
• Give oplæg til studerende og nyansatte på Ribelund.
• Give oplæg på andre
relevante tilbud i kommunen.
• Lave udredningsskemaer over alle personer over
40 år med Downs syndrom.
• Lave udredningsskemaer over personer, hvor der
er mistanke om begyndende demenssygdom.

Vi har et netværk både på
Ribelund og i hele uddannelsesgruppen. På Ribelund mødes demenskoordinatorerne fire gange om
året og uddannelsesgruppen to gange om året for at
drøfte nye tiltag og igangværende opgaver. Vores
erfaring efter godt to år er
helt klart, at den viden vi
har kunnet give medarbej-

derne, har skabt forståelse
for beboernes adfærd og
givet større livskvalitet for
en del. Vi hører gerne fra
andre demenskoordinatorer, som beskæftiger sig
med lignende.
Doris Nielsen, mail :
doni@esbjergkommune.dk
Rigmor Nordestgaard Hansen, mail:
rnh@esbjergkommune.

DemensKoordinatorer 2007
På DemensKoordinatorernes Årskursus 2007 blev Årets Demenskoordinator valgt.
Prisen gik i år til to DemensKoordinatorer, som deles om prisen,
social- og sundhedshjælper Hanna Frühstück og ergoterapeut
Jana Due Nielsen. Den dynamiske duo fra Århus er indstillet på
baggrund af deres energiske arbejde på og med Demens Caféen, der er et anonymt oplysnings-, rådgivnings-, samværs- og
støttecenter for mennesker med demens i tidligt stadie og deres
nærmeste. I begrundelsen af valget nævnes, at: ”Hanna og Jana suger projekter til sig og har hele tiden gang i udvikling af
viden og udvidelse af tilbudene” og ”de har begge meget stor
bevidsthed om og klare holdninger til, hvordan Caféen virker på
de mennesker, som kommer der. Grundlaget for deres arbejde
er, at det er brugerne, der skal bestemme, hvad her skal foregå.”
Igennem deres arbejde har de to prisvindere ikke blot ydet en
stor indsats over for Demens Caféens brugere. De har også
formået at sætte deres fingeraftryk på Århus Kommunes demenspolitik, blandt andet ved at medvirke til at nedbryde det
tabuiserede billede af, at mennesker med demens er gamle, bor
på plejehjem og ingenting kan.

3

DemensKoordinatorer i DanmarK • Nyhedsbrev nr. 3 • 11. årgang • oktober 2007

DemensKoordinatorer i DanmarK
er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der arbejder med demenssygdomme
og/eller beskæftiger sig med demensproblematikker.
DKDK blev stiftet som en forening i 1992 med en
medlemsvalgt bestyrelse på 8 medlemmer. Medlemstallet er siden da øget til 369. Medlemmer i DKDK er
aktive og deltager i arbejdsgrupper i kommuner og
regioner. Hermed er medlemmerne med til at sikre
kontinuitet i støtte og rådgivning til demente og pårørende.
Foreningens formål er at
• danne netværk for DemensKoordinatorer i Danmark og give gensidig inspiration
• synliggøre DemensKoordinatorer i kommuner,
regioner, udredningsenheder, hos praktiserende
læger, patientforeninger og frivillige organisationer
• sikre efteruddannelse på højt faglig niveau
• bidrage til høj kvalitet i omsorgen for demente og
pårørende
Nye medlemmer optages efter henvisning til sekretariatet www.demens-dk.dk

AktivitetsKalender 2007/2008
• Demensdagene, Bella-centret
14.-15. maj 2008
• Alzheimer Europe Conference, Oslo
22.-25. maj 2008
(www.alzheimer-conference2008.org)
• DKDK-demensferie
Hotel Nyborg Strand
o 21. - 24. juli 2008
o 28. - 31. juli 2008
• DKDK årskursus
17. – 19. september 2008
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