ÅRSBERETNING DKDK
2014 - 2015

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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FORMANDENS INDLEDNING
Kære medlemmer af DKDK
På Årskurset i 2014 kom jeg som bestyrelsesmedlem, og gik derfra som formand!
I skal vide, at det er med meget stor ydmyghed, at jeg er gået ind til denne opgave.
Mit første år som formand går på hæld, og det er tid at gøre status.
Bestyrelsen konstaterer, at flere og flere opdager, at DKDK er en forening, man ønsker at høre og
samarbejde med. Som formand får jeg henvendelser fra pressen, og DKDK bliver som forening bedt om at
afgive høringssvar på relevante lovforslag.
DKDK’s formål er at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af demenssygdomme.
Foreningens formål søges opfyldt ved at:
 påvirke den demenspolitiske debat såvel lokalt som på landsplan og formidle viden om demens
 indgå samarbejde med interesseorganisationer, kompetence- og videnscentre både i den private og
offentlige sektor
 igangsætte aktiviteter med højt fagligt indhold, herunder årskursus for demenskoordinatorer m.v.
 skabe rammer for netværk og vidensdeling for medlemmer, samt at medlemmer deler ud af
succeshistorier, gode ideer og andre faglige erfaringer
 være synlige i den offentlige debat og udvikle en inspirerende hjemmeside.
I bestyrelsen forholder vi os løbende til, hvordan vi bedst kan medvirke til at opfylde DKDKs formål, og til
hvordan vi bedst arbejder som inspiratorer og sparringspartnere for vore medlemmer.
Samfundsmæssigt er der tiltagende fokus på demensområdet og interesse for områdets udfordringer. Det
tiltagende fokus kom blandt andet til udtryk i forårets valgkamp, hvor man på Børsen.dk d. 15. juni kunne
læse: ”Valgkampen sætter demente i centrum – uanset hvem der rykker ind i Statsministeriet, kan demente
og deres pårørende se frem til, at der skal mere fokus på den voksende sygdom.
Både rød g blå blok lover, at indsatsen bliver bedre.”
Det er glædeligt, at mennesker med en demenssygdom fik en plads i valgkampen.
Danmark har for første gang i historien fået en sundheds- og ældreminister – en klar markering. Og
sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har sagt ja til at holde tale til DKDKs Årskursus. Det er glædeligt!
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HVAD SKER DER PÅ DEMENSOMRÅDET?
I DKDK kan vi glæde os over, at Nationalt Videnscenter for Demens videreføres med en satspuljebevilling
2015 – 2018. Videnscentret kan således fortsætte arbejdet med at løfte vidensniveauet om demens, hos de
mange fagpersoner, som dagligt er i kontakt med mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.
Demensområdet er for første gang nævnt i et regeringsgrundlag: ”Regeringen vil også styrke
demensområdet, så indsatsen for mennesker med demens bliver mere sammenhængende”. Det bliver
spændende at se, hvilken betydning dette måtte få for de mennesker, der har en demenssygdom, deres
familier og alle de medarbejdere, der er engageret i dette felt.
En dansk stikprøveundersøgelse har kortlagt viden om demens hos indvandrere fra TRE forskellige lande –
Pakistan, Tyrkiet og Polen. Det viser sig, at lidt over halvdelen af indvandrere fra Pakistan og Tyrkiet
fejlagtigt mente, at Alzheimers sygdom er en del af den normale aldring.
To ud af tre tyrkiske indvandrere og en ud af tre pakistanske indvandrere mente endvidere, at Alzheimer er
en form for psykisk sygdom.
Der er ingen tvivl om, at disse misforståelser, kan være en medvirkende faktor i forhold til, at disse grupper
er underrepræsenterede, når det gælder demensudredning.
Der er således behov for målrettet oplysningsarbejde til disse grupper.
Det er kendt viden, at omgivelserne har stor indflydelse på, hvordan mennesker med demens trives.
Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet en vejledning, som offentlige og private bygherrer kan anvende
i forbindelse med ombygning eller nybyggeri af plejeboliger.
Odense Kommune har indgået aftale med OK-fonden om at bygge Danmarks første Demenslandsby, som er
inspireret af den hollandske Hogeweyk.
Demenslandsbyen Margueritten, som den er døbt, forventes at stå færdig i 2018.
Alzheimerforeningen arbejder på, at finde 1000 demensvenner.
Ovennævnte er nogle eksempler på, hvad der rører sig indenfor vort arbejdsområde og bestyrelsen i DKDK
glæde sig over et felt, hvor der sker rigtig meget. Det er ligeledes spændende og opløftende at følge de nye
initiativer i kommunerne – initiativer hvor vi som demenskoordinatorer/demenskonsulenterne har en
central rolle.
På bestyrelsens vegne vil jeg sige alle medlemmer tak for året, der er gået, og jeg ser frem til det
kommende Årskursus og det kommende års samarbejde.
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DKDK 2014 - 2015
Demenskoordinatorerne i Danmark ( DKDK ) er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der
arbejder koordinerende i forhold til mennesker med en demenssygdom og deres pårørende – eller
medarbejdere, som på anden måde er beskæftiget med opgaver, der relaterer sig til demens i kommuner
og regioner.

DKDKs medlemmer
DKDK havde pr. 1. september 2015 i alt 373medlemmer. I tidsrummet 1/9 2014 til 29/8 2015 fik DKDK 43
nye medlemmer og 17 udmeldelser, 27 medlemmer er slettet pga. manglende indbetaling. Medlemstallet
ligger stabilt sammenlignet med de seneste års tal (380 medlemmer pr. 15/8 2014). En opgørelse over
indmeldelser i perioden 1. september 2014 til 29/8 2015 (43 indmeldte) viser følgende:




24 er sygeplejersker, 6 er SOSU assistenter, 3 er ergoterapeut, 1 er psykolog, 1 er jurist, 1 er
socialpædagog og 1 er under social diplom uddannelse. 2 er psykomotorisk terapeut, 1 er fysio- og
psykoterapeut og 1 er plejehjemsassistent. De resterende har ikke oplyst grunduddannelse.
16 opgiver som arbejdssted ”kommunen” – 1 har skrevet myndighedsafdeling, og 1 fra
Alzheimerforeningen, 5 er ansat i hjemmepleje, 7 arbejder på plejecentre/ældrecentre, 6 arbejder
på videnscenter/hukommelsesklinik. De resterende har ikke oplyst arbejdssted.

DKDK har medlemmer både på Grønland Færøerne. 3 medlemmer fra Grønland og 7 medlemmer fra
Færøerne.
Medlemmernes kontakt med DKDK sker fortrinsvis via sekretariatet.
Nogle henvendelser/spørgsmål besvares straks, og andre sendes videre til bestyrelsen og evt. også
regionsrepræsentanterne.
Der er således mulighed for erfaringsudveksling og mulighed for, at bestyrelse og regionsrepræsentanter
kan få belyst diverse problemstillinger af kolleger fra hele landet.

DKDKs bestyrelse
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen i september 2014. Bestyrelsen har i
perioden bestået af formand Lone Vasegaard (OUH Fyn), næstformand Kirsten Ryssing (Lyngby Taarbæk
Kommune), samt bestyrelsesmedlemmerne Addi Wissing Nikolajsen (Vejen Kommune), Birte Rønne
(Esbjerg Kommune) og Rikke Jensen (Københavns Kommune).
Førstesuppleant – som altid deltager i bestyrelsesmøderne Kirsten Sejerøe – Szatkowski (Hedensted
Kommune ) og anden suppleant Susanne Juel Pedersen (Københavns Kommune).
Pensioneret overlæge Rolf Bang Olsen ( Odense) er tilknyttet bestyrelsen som lægefaglig ressourceperson.
Bestyrelsen har i det forgangne år har afholdt fire bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et to-dages
seminar. Dette seminar er centralt i bestyrelsens arbejde, da bestyrelsen på dette møde fordeler diverse
opgaver, planlægger indholdet af årets Nyhedsbreve, og tager hul på planlægningen af det kommende
Årskursus.
Herudover har bestyrelsen lejlighed til at drøfte aktuelle emner.
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DKDKs Regionsrepræsentanter
I hver region har DKDK 1 – 3 regionsrepræsentanter, som fungerer som bindeled imellem bestyrelse og
medlemmerne i de enkelte kommuner. En oversigt over regionsrepræsentanterne findes på
www.demens-dk.dk
I forbindelse med Årskurset 2014 afholdes et to timers møde med sidste nyt fra bestyrelsen, samt en kort
status for demensområdet i regionerne.
Den 10. april afholdtes et heldagsmøde hos Socialstyrelsen i Odense. På mødet drøftedes erfaringerne med
at afholde borgermøder om demente borgere, brugen af stofseler, udfordringer i forbindelse med GPS.
Desuden drøftede bestyrelse og regionsrepræsentanter emner til kommende Nyhedsbreve og
Socialstyrelsen orienterede om igangværende projekter.
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AKTIVITETER
Delegationsrejse til Japan
Bestyrelsesmedlem Rikke Jensen var sammen med 11 andre danskere i Japan i marts 2015. Formålet var at
dele erfaringer indenfor områderne ældre, handicap og unge. Der deltog desuden delegationer fra England
og Tyskland.
Se nærmere omtale af turen på www.demens-dk.dk

Demensalliancen
Formand for DKDK har haft en plads i arbejdsgruppen om ”personer med demens” under Demensalliancen.
Der er udarbejdet et charter med principper for, hvordan man som person med demens, pårørende,
personale og myndighed sikrer et aktivt og værdigt liv med demens.
Under demensalliancen har der været fem arbejdsgrupper, se www.demensalliancen.dk
Gruppernes arbejde vil i løbet af kort tid blive færdiggjort og lanceret på Demensalliancens hjemmeside.
Demensalliancen fortsætter arbejdet med at sætte demensudfordringen på den øverste politiske agenda.
Den 18. september afholdes et politisk topmøde, hvor regeringen og de øvrige partier i folketinget, kan få
inspiration til arbejdet i mod en national handlingsplan for demens.
I topmødet deltager Sundheds- og ældreordfører fra alle folketingspartier - med undtagelse af SF - og
Sundheds- og Ældreminister, Sophie Løhde vil også deltage og modtage resultat af dagens arbejde.
Formålet med dagen er at igangsætte arbejdet med at sætte ambitiøse mål på demensområdet.
Som oplægsholder og inspirator deltager Head of Health Division fra OECD, Francesca Colombo.

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 stor hjælp for
bestyrelsen.

Hjemmeside
DKDK’s hjemmeside www.demens-dk.dk er et vigtigt kommunikationsredskab i forhold til at formidle viden
om DKDK’s arbejde.
Hjemmesiden vedligeholdes løbende af sekretariatets medarbejdere.

Nyhedsbreve 2014 – 2015
Målet er, at der udkommer fire Nyhedsbreve årligt, hvoraf det ene er en konferencerapport efter Årskurset.
Det tilstræbes, at Nyhedsbrevene er temanumre med artikler, som overvejende er skrevet af fagpersoner
på området. Bestyrelsens medlemmer udgør redaktionen.
Nuværende redaktør er Rikke Jensen, der har afløst Kirsten Ryssing og Lone Vasegaard.
Nr.
3 / 2014
4 / 2014
1/ 2015
2 / 2015

Tema
Konferencerapport
Den magtfulde diagnose
Demensegnede boliger
Måltider og motion

Overskrift leder
Fremtidsønsker
Demensområdet er tilgodeset
Demens og ensomhed er to tabuer, vi fortsat skal arbejde for at få afskaffet
Fokus fra mange sider på borgere med demens
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Årskursus
D 10. – 12. september 2014 afviklede DKDK det 21. Årskursus med titlen ”Demenskoordinatorens
komplekse arbejdsfelt – udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og
velfærdsteknologi”. I 2014 var der 341 deltagere og 19 udstillingsstande.
Årskurset udbydes til såvel medlemmer som ikke medlemmer, og betragtes også som et tilbud, hvor bl.a.
undervisere fra uddannelsesstederne kan få opgraderet deres viden. Årskurset budgetteres uden overskud,
for at holde en så lav deltagerbetaling som muligt.

Årets demenskoordinator
Der er tradition for, at ”Årets demenskoordinator” kåres på Årskurset.
Prisen går til et medlem, der har ydet en særlig indsats på området, og det er DKDKs medlemmer, der kan
indstille en kollega til titlen.
Prisen blev ikke uddelt i 2014 grundet manglende forslag fra medlemmerne.

Demensferie
DKDK arrangerer i samarbejde med Hotel Nyborg Strand hvert år demensferie for mennesker med en
demenssygdom sammen med en pårørende som hjælper.
I 2015 er der gennemført to ferieophold.
På hvert feriehold er der to ferieguider, som er uddannede demenskoordinatorer.
Ud over at hygge om feriegæsterne og arrangere udflugter og lignende, er de behjælpelige, hvis der opstår
problemer. Ferieguiderne er frivillige og ulønnede.
Demensferierne har i 2015 modtaget støtte fra Social- og Integrationsministeriets Tipslottopulje til særlige
formål.
Uge 28 (6. -9. juni) var ferieguiderne Anne Grethe Lyhne og Gitte Kærgaard med 42 deltagere
Uge 29 (13. – 16. juni) var ferieguiderne Susanne Sejbjerg og Kirsten Sejerøe med 31 deltagere.

Økonomi
DKDK’s økonomi er baseret på kontingentindtægter, på offentligt tilskud til demensferien og på indtægter
fra udstillingsstande på årskurset.
Bestyrelsen arbejder ulønnet, dog får formanden et mindre honorar.
DKDK’s regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
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INDTRYK FRA DKDK ÅRSKURSUS 2014

SYNLIGHED
I november 2014 deltog formanden i et møde på Christiansborg, inviteret af SF’s socialordfører Trine Mach,
da hun ønskede at få et større kendskab til demensområdet.
Den 16. marts holdt Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg
(SUFO) Årskursus. DKDK var repræsenteret ved formand Lone Vasegaard.
DKDK var tilstede på demensdagene 11. og 12. maj med en stand samt flere bestyrelsesmedlemmer som
deltagere.
Den 23. april deltog formanden i et Inspirations- og dialogmøde, som var indkaldt af den daværende
minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen.
Faglige og politiske aktører på tværs af sundheds- og boligområdet var inviteret, og målet var at komme
med konkrete bud på, hvordan Danmark kan imødekomme udfordringerne på demensområdet.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København skal som led i demenspakken under
satspuljen 2015 udarbejde anvisninger om indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme.
For at sikre at alle relevante aspekter vedrørende emnet belyses og inddrages, nedsattes en følgegruppe
med repræsentanter for ministerier, kommuner, organisationer, faglige repræsentanter mm.
Foreningen DemensKoordinatorer i Danmark blev inviteret til at deltage i følgegruppen om
demensanvisningerne. Fra foreningen deltager Kirsten Ryssing i følgegruppen.
Planen var, at den første anvisning skulle være klar medio 2015 og skal kunne anvendes som
referencedokument for kommunernes ansøgninger om støtte til ombygning og nyindretning af
eksisterende plejeboliger. Anvisningen er klar, og kan ses på http://anvisninger.dk/anvisninger/Pages/259Plejeboliger-for-personer-med-demens-indledende-spoergsmaal-1.aspx.
Den anden anvisning skal være uddybende samt indeholde eksempler fra gode udførte løsninger, der kan
være til inspiration for andre skal udkomme primo 2016.
Grundlæggende er tanken, at anvisningerne skal spille sammen med bygningsreglementet i struktur, for at
krav og anbefalinger formidles bedst muligt for de tekniske rådgivere (arkitekter, landskabsarkitekter,
ingeniører).
Gruppen skal mødes i alt ca. fem gange (hver 3. mdr.)
Kirsten Sejerø har repræsenteret DKDK i Advisory – board for Copenhagen Living lab, som har afsluttet
arbejdet i 2015.
I forbindelse med, at DSR gik ind i Demensalliancen afholdt de to workshops – en i København, og en i
Fredericia.
DKDK var inviteret med, og næstformanden deltog i mødet i København og formanden i Fredericia.
Formanden er repræsentant i Socialstyrelsens projekt Program for livskvalitet og selvbestemmelse. Der var
indkaldt til møde i marts, men mødet blev aflyst. Det næste planlagte møde blev også aflyst pga. valget.
Vi afventer nu en ny mødeindkaldelse.
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DKDKs høringssvar
DKDK har i perioden afgivet fire høringssvar:


På forslag til lov om ændring af lov om social service – hjemmehjælp.



På faglige anbefalinger og beskrivelser af ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab,



På udkast til forslag om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love,



På bekendtgørelse om certificering i relation til lov om friplejeboliger.

DKDKs høringssvar kan ses på DKDKs hjemmeside.
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AFSLUTNING
I DKDK´s bestyrelse ser vi frem til det kommende års arbejde.
Den 21. august skrev Magasinet Pleje bl.a., at ny forskning fra University of Cambridge viser, at den
procentvise andel af personer, der rammes af demens og Alzheimers har stabiliseret sig.
Andelen af mennesker, der lever med demens eller Alzheimers, er ved at udjævne sig i dele af Vesteuropa.
Det står i kontrast til forventningen om, at antallet ville stige.
Ifølge professor Carol Brayne, der står i spidsen for forskerholdet, burde andelen af personer, der lever med
demens, være steget, da vi bliver ældre og ældre, men det er ikke sket.
I realiteten har det stabiliseret sig i stedet for at skyde i vejret. Selvom befolkningen er blevet ældre, har
antallet af patienter ikke ændret sig, siger Brayne til BBC.
Forskningen, der offentliggøres i det medicinske tidsskrift Lancet, er baseret på data fra Sverige, Holland,
Storbritannien og Spanien.
Ifølge professor Carol Brayne kan resultatet skyldes bedre levevilkår, uddannelse og bedre både
forebyggelse og behandling af demenssygdomme, skriver AFP.
Omtrent syv procent af befolkningen over 65 år lider ifølge undersøgelsen af en form for demens - den
andel stiger til 40 procent, når der er kommet 80 eller 85 lys i fødselsdagskagen.
Hvorvidt antallet af demente stiger i de kommende år, har også været diskuteret i Danmark, og i de
kommende år vil vi få svaret.
Én ting er sikkert – med de demenssyge, vi har i dag, er der mange og mangeartede opgaver at løse.
I DKDK vil vi gøre, hvad vi kan for at bidrage med input, give vores mening til kende, deltage i det, der sker,
og hver især forsøge at udfylde den plads, vi har i det daglige arbejde i forhold til mennesker med en
demenssygdom og deres pårørende.
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