ÅRSBERETNING DKDK
2013 – 2014

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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TIL MEDLEMMERNE
Til medlemmerne
I 2013 var det 20 år siden, at DKDK holdt stiftende generalforsamling. Det
med det hidtil største deltagerantal. Et Årskursus, hvor bestyrelsen og jeg som formand fik mulighed
for at møde og være i kontakt med de mange engagerede medlemmer af DemensKoordinatorer i
Danmark. Et Årskursus, hvor vi hørte om de mange initiativer demenskoordinatorerne havde iværksat,
der beretter om en energi og kreativitet målrettet mennesker med demenssygdomme og deres pårørende.
I løbet af foreningsåret har bestyrelsen, bla. gennem DKDK´s regionsrepræsentanter fulgt med i de
kommunale drøftelser i forhold til indsatser på demensområdet. Derfor skal der lyde en stor ros til
medlemmernes engagement i forbindelse med kommunernes ansøgninger til Ældremilliarden, hvor
arbejdet bestod i at bidrage med ideer til hvordan den enkelt kommunes andel kunne udnyttes til at
styrke demensområdet. Ansøgningsfristen i n n ” n ” af Ældremilliarden er den 26. September
2014, hvor demenskoordinatorer atter skal tænke på hvor der er behov for at styrke indsatsen ud fra
lokale behov og prioriteringer.
DemensKoordinatorer i Danmark er en landsforening, der arbejder for at øge kvaliteten i omsorgen for
mennesker, der lider af demenssygdomme. DKDK påvirker den demenspolitiske debat såvel lokalt som
på landsplan og formidler viden om demens. Foreningen indgår samarbejde med interesseorganisationer, kompetence- og videnscentre, både i den private og offentlige sektor. En gang årligt afholdes Årkursus med et højt fagligt indhold, der bidrager til at skabe rammer for netværk og vidensdeling for
medlemmer og andre engagerede på demensområdet. Deltagerne deler også hér ud af succeshistorier,
gode ideer og egne erfaringer.
DKDK’
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perspektiver, der har betydning for varetagelsen af opgaver i DKDK.
På bestyrelsens vegne og med tak for det forgange foreningsår.
Ane Eckermann, formand for DemensKoordinatorer i Danmark
September 2014
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STRØMNINGER PÅ DEMENSOMRÅDET
Strømninger på demensområdet
Medlemmer af DKDK er repræsenteret i alle landets kommuner. Som demenskoordinator er man
idéskabende, udviklende og igangsættende. Man koordinerer indsatsen i forhold til behandlings- og
pleje/omsorgsspørgsmål. Man er nøgleperson i det tværsektorielle samarbejde på demensområdet og
tilrettelægger undervisning samt vejleder kolleger og andre samarbejdspartnere. De mangeartede
opgaver suppleres af, at demenskoordinatoren er ajourført i forhold til nye tiltag og forskning på
demensområdet og samtidig forholder sig kritisk til denne udvikling.
G8-TOPMØDE
Sundhedsministre fra G8-landende mødtes den 11. december 2013, for at diskutere udfordringer på
demensområdet, hvor den britiske premierminister udtalte »Jeg vil have, at den 11. december 2013
bliver husket som dagen, hvor den globale kamp mod demens for alvor startede. Målet er, at vi i 2025
har fundet en kur eller formildende behandling, og et stor kollektivt boost af forskningsressourcer er
inden for vores rækkevidde«. Forud for G8-mødet opfordrede den britiske premiereminister til verdensomspændende investeringer i demensforskning. Storbritannien havde besluttet at fordoble sine
demensforskningsmidler til 146 millioner euro årligt – svarende til næsten 1,1 milliarder kroner - frem
til 2022. ”Regeringer må samarbejde globalt med nationer, firmaer og forskere fra hele verden, ligesom
det er tilfældet med kræft, HIV og aids” var de afsluttende ord fra premiereministeren. G8-topmødet
vakte stor bevågenhed om demens i medierne, og medførte en stigende interesse for området.
DEN GODE HISTORIE
DKDK ønsker at skabe opmærksomhed om, hvorledes debatten om demens er. Er det de gode eller
dårlige historier, vi lærer af? Hvordan skaber vi et nuanceret billede af at leve med demens? Skal offentligheden se livsglæde, succeshistorier og fortællinger med den gode udgang? Eller skal vi bevidst
forholde os til virkeligheden i negativ retning? Nyhedsbrev nr. 1 2014 opfordrede til at debatten om
demens bør tage udgangspunkt i den gode historie. Dette, fordi bestyrelsen er af den opfattelse, at en
bredde og nuancering af det væsentlige nyder fremme,
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NY SOCIALMINISTER
Den 3. februar 2014 hilste DKDK den nye minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
Manu Sareen velkommen. I forbindelse med Ældremilliarden udtalte Manu Sareen: "Jeg glæder mig
særligt over at se, at kommunerne ser ud til at prioritere at hjælpe de svageste. Rigtig mange kommuner har sat fokus på de svageste ældre, f.eks. ældre på plejehjem". En udtalelse som DKDK kun kunne
være enig med ministeren i. Kort efter tiltrædelsen blev ministeren forelagt problematikken omkring
brugen af GPS og borgere som bliver væk, samt borgere der indlægges akut uden at blive ledsaget af fx
personale. To centrale områder der optager både personalet og ikke mindst de pårørende. Situationer
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som demenskoordinatoren kender alt for godt, hvor der ikke er nogen hverken enkel juridisk eller
praktisk løsning på dette menneskelige og sociale problem. Ministeren har ingen løsningsforslag og
mente heller ikke, at der er behov for at ændre i forhold til gældende love, men gav udtryk for at ville
tage initiativ til at drøfte problemstillingen med Kommunernes Landsforening.
ÆLDREMILLIARDEN- OGSÅ TIL MENNESKER MED DEMENS
I forbindelse med Finansloven 2014 blev det besluttet, at der skulle afsættes en milliard kroner årligt i
en ældrepulje til et permanent løft af det kommunale ældreområde. DKDK har med stor interesse fulgt
de kommunale ansøgninger i forhold til prioritering af tiltag til mennesker med demenssygdomme.
Ansøgningerne fra landets 98 kommuner viste, at kommunerne prioriterede ca. 34 pct. til de svageste
ældre som eksempelvis er på plejehjem. Sammenholdt med regionsrepræsentanternes informationer
om den endelige fordeling, er der afsat en del midler målrettet mennesker med demenssygdomme,
hvilket DKDK er rigtig godt tilfredse med. Ansøgningen til den kommende Ældremilliard er i gang med
henblik på udbetaling af midler i 2015.
(HVERDAGS) REHABILITERING- OGSÅ FOR MENNESKER MED DEMENS
DKDK bliver ofte konfronteret med spørgsmålet om mennesker med demenssygdomme kan eller skal
tilbydes rehabilitering? DKDK er af den opfattelse at en hverdagsrehabiliterende indsats i forhold til
mennesker med demens skal være med livskvalitet i fokus. Derfor er det yderst relevant at arbejde
rehabiliterende fra den dag der stilles en demensdiagnose tidligt i sygdomsforløbet, hvor personen
stadig har handleevnen i behold. Mennesker med demens har i høj grad brug for et rehabiliterende
tilbud i forhold til at forberede det kommende sygdomsforløb i tæt samarbejde med den eller de pårørende som støtter personen i hverdagen. Fordi man er kognitivt svækket, skal man ikke stilles dårligere
end andre. Det afgørende er, at den rehabilitering som tilbydes sker med inddragelse af personen ud
fra en individuel vurdering af vedkommendes funktionsevne og helhedssituation. DKDK referere derfor
i
g n ”R h i i ing
n g
”, hvis der udtrykkes skepsis herom.
NATIONAL HANDLEPLAN FOR DEMENS- BEHOV FOR EN NY HANDLINGSEPLAN
Den Nationale Handlingsplan for Demens, blev præsenteret den 8. december 2010 med 14 konkrete
anbefalinger til at styrke og forbedre indsatsen for mennesker med demens. Handlingsplanen er berammet til udgangen af 2015. DKDK anbefaler at der snarest indledes en proces, som lægger op til stillingtagen til en ny Handlingsplan for Demens. Fx udløber bevillingerne til Nationalt Videnscenter for
Demens (NVD) ved udgangen af 2015 og der er ingen plan for, hvordan centret skal videreføres herefter. DKDK´s medlemmer har via videnscentret en fælles indgang til evidensbaseret viden som reference
til de tiltag der iværksættes i kommuner og regioner.
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DemensKoordinatorer i Danmark 2013-2014
Om medlemmerne
DKDK havde pr. 15. august 2014 i alt 380 medlemmer. I tidsrummet 1/9 2013 til 15/8 2014 fik DKDK
58 nye medlemmer og 45 udmeldelser/manglende betaling. Medlemstallet ligger stabilt med en tendens til en lille stigning (367 medlemmer pr. 1/9 2013). En opgørelse over indmeldelser i perioden 1.
september 2013 til 15. august 2014 (58 indmeldte) viser følgende:
27 er sygeplejersker, 16 er SOSU assistenter, 6 er ergoterapeut, 2 er psykologer. De resterende har
ikke oplyst grunduddannelse.
42 gi
j
”
n n” – enkelte har skrevet visitatorafdeling, myndighedsafdeling,
hjemmepleje, ansat som demenskoordinator/demenskonsulent, 12 arbejder på plejecentre/ældrecentre, 4 arbejder på videnscenter/hukommelsesklinik, 1 arbejder på daghjem. De resterende
har ikke oplyst arbejdssted.
DKDK har medlemmer både på Grønland, Færøerne og i Tyskland.
Kontakt mellem DKDK og medlemmerne sker fortrinsvis via sekretariatet. Henvendelser besvares som
hovedregel med det samme eller sendes videre til bestyrelse/regionsrepræsentanter. Spørgsmål, der
ikke kan besvares af sekretariatet, sendes som gruppemail til bestyrelse og regionsrepræsentanter, så
alle kan bidrage med svar og tillige blive klogere.
BESTYRELSEN
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen i september 2013. Bestyrelsen
har i perioden bestået af: formand Ane Eckermann, næstformand Gitte Kirkegaard samt bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Ryssing, Lone Vasegaard og Birte Rønne. Kirsten Sejerøe- Szatkoski og anden
suppleant Susanne Juel Pedersen har deltaget i alle bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. Overlæge Rolf Bang Olsen er tilknyttet bestyrelsen som lægefaglig ressourceperson.
I det forgange foreningsår har bestyrelsen deltaget i forskelligartede opgaver samt været repræsenteret
i forskellige arbejdsgrupper. Ligeledes har DKDK været indbudt til at deltage i samarbejdsrelationer,
hvilket prioriteres højt i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har holdt 4 heldags bestyrelsesmøder (fra kl.
10.00 – 15.00), hvoraf det ene møde er afholdt som, et årligt tilbagevendende, internat.
Dette årlige 2-dages internat prioriteres højt, idet bestyrelsen hér afklarer linjerne for det kommende
års arbejde, evaluerer Årskursus 2013 og begynder tilrettelæggelse af Årskursus 2014. Kommunikation
mellem møderne foregår via e-mail og telefon.
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REGIONSREPRÆSENTANTER
Regionsrepræsentanterne er et godt bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne i de enkelte regioner. Der er en til tre regionsrepræsentanter fra de fem regioner, dog undtaget Region Nordjylland,
hvor det desværre ikke er lykkedes af finde en repræsentant. En oversigt over regionsrepræsentanter
fremgår af www.demens-dk.dk. I indeværende foreningsår har bestyrelsen holdt to møder med regionsrepræsentanterne. I forbindelse med Årskursus 2013 afholdtes et to-timers møde med sidste nyt
fra bestyrelsen samt en kort status for demensområdet i regionerne. Den 4. april 2013 afholdtes et
heldagsmøde i Odense. Hovedtemaet var håndtering af udadreagerende borgere og personalets muligheder i disse situationer samt gensidig information om ansøgningerne til Ældremilliarden. Mødet
afsluttedes med gensidig orientering mellem regionsrepræsentanter og bestyrelse samt orientering fra
Socialstyrelsen, der atter i år velvilligt stod for lokaler samt forplejning.
UDGIVELSER
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, der er skrevet af specialeergoterapeut Annette Johannesen i samarbejde med bestyrelsen for DKDK. Kapitlet beskriver, hvordan
demenskoordinatorer spiller en væsentlig rolle i de danske kommuner, og hvorledes udviklingen af
denne koordinerende funktion kan være til inspiration for andre specialområder. Kapitlet er tilgængeligt på www.demens-dk.dk
HØRINGER


Den 18. november 2013 – DKDK afgav høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige
sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven.

Høringssvar kan læses på www.demens-dk.dk
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Den 14. oktober 2013 – D g i n f J n,
i
øg g nn
S ci
n ”The Association of Dementia Coordinators in Denmark”. Oplæg ved formand Ane Eckermann



Den 28. april 2014 - DANSKE ÆLDRERÅDS repræsentantskabsmøde. DKDK repræsenteret ved
bestyrelsesmedlem Lone Vasegaard



Den 29. april 2014 – DANSKE ÆLDRERÅDS Ældrepolitisk konference – ”Hvilke kommunale tilbud
behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens?” oplæg ved formand Ane Eckermann og bestyrelsesmedlem Lone Vasegaard



Maj 2014: Årligt dialogmøde med Alzheimerforeningen ved landsformand og direktør. DKDK
repræsenteret ved formand Ane Eckermann og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard - mødet
udsat



Den 18. Juni 2014 – Demensalliancens strategiseminar sammen med 20 aktører mhp. at pege
på de vigtigste udfordringer på demensområdet, som forberedelse til et alliancens DemensTopmøde d. 25.-26. september 2014. DKDK repræsenteret ved formand Ane Eckermann



Den 20. j ni 14 ”Fagpanelet har ordet – Nu skal der fokus på demens” indlæg i Nyhedsinformation ved formand Ane Eckermann



2013/2014 Styre- og referencegruppe vedrørende Socialstyrelsens projekt – Forebyggelse af
udadreagerende adfærd hos mennesker med demens. DKDK repræsenteret ved næstformand
Gitte Kirkegaard.
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Aktiviteter
ÅRSKURSUS
Den 18. – 20. september 2013 afviklede DKDK for 20. år i træk det årlige tredages Årskursus på Hotel
N
gS n T
f å
: “ Tidlig indsats, magtetik og evidens” For tredje år i træk
blev førstedagen afviklet i samarbejde med Socialstyrelsen. DKDK kunne endnu engang byde velkommen til et rekord stort antal deltagere. Der var knap 400 deltagere på første dag inklusive oplægsholdere, sekretariat og udstillere. Af disse var 30 ældrechefer og ledere fra kommuner. Der har gennem
årene været et stigende antal ikke-medlemmer på Årskurset. I 2013 var 139 af de tilmeldte ikke medlemmer af DKDK. En del af disse indmeldte sig efterfølgende i DKDK.
Årskurset har gennem årene udviklet sig til et forum, hvor også udstillere gerne kommer i 2013 deltog
18 firmaer med en udstillingsstand. Årskurset udbydes til såvel medlemmer som til ikke medlemmer og
betragtes ligeledes som et tilbud, hvor undervisere fra bl.a. uddannelsessteder kan få opgraderet deres viden. Årskurset budgetteres uden overskud, for at holde en så lav deltagerbetaling som muligt.
På Årskursets festaften blev to personer hædret for deres mangeårige arbejde på demensområdet.
 Demenskoordinator Birgitte Vølund, som gennem mange år har været ansvarlig for demenskoordinatoruddannelsen og dermed danner grundlag for nye mange medlemmer
 Overlæge Rolf Bang Olsen, som var en af initiativtagerne til demenskoordinatoruddannelsen
ÅRETS DEMENSKOODINATOR
DKDK kårede i 2013 Årets DemensKoordinator for elvte gang. Årets prismodtager blev Demenskoordinator Vibeke Tang Larsen, som var indstillet af kolleger i Nyborg Kommune. I indstillingen stod: Vibeke
har en god evne til at blive på jorden. Selv om hun nu skal være leder af en ny afdeling, har hun valgt at
bibeholde demenskoordinatorfunktionen hos 5 borgere, for stadig at have fingrene i ”bolledejen”. Med
kåringen som årets Demenskoordinator modtager prisvinderen 5.000,00 kr.
DEMENSFERIE 2014
DKDK har siden 2003, i samarbejde med Hotel Nyborg Strand, arrangeret 2-3 årlige demensferier for
mennesker med demenssygdom og deres pårørende/hjælpere. I 2014 gennemførtes to ferier med to
frivillige og ulønnede ferieguider (uddannede demenskoordinatorer) på hver ferie. Ud over at hygge
om feriegæsterne og arrangere underholdning, udflugter og en festaften med dans, bistår guiderne,
hvis der opstår problemer under ferieopholdet. Demensferien fik kr. 60.000 i økonomisk støtte fra Social- og Integrationsministeriets Tipslottopulje til særlige formål.
- Uge 28 (7. juli – 10. juli) var ferieguiderne Grethe Lyhne og Gitte Kærgaard med 30 deltagere
- Uge 30 (21. juli – 24. juli) var ferieguiderne Susanne Sejbjerg og Kirsten Sejerøe med 28 deltagere
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ØKONOMI
DKDKs økonomi er baseret på kontingentindtægter og på offentlige tilskud til demensferie. Bestyrelsen
arbejder ulønnet, dog får formanden et mindre honorar. DKDKs regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet for 2013 viser et mindre overskud. Dette overskud er især genereret af de udstillere som betaler for udstillingsstand på Årskurset.

NYHEDSBREV 17. - 18. ÅRGANG
Nyhedsbrevets redaktører, Kirsten Ryssing og Lone Vasegaard, har været ansvarlige for udgivelsen af 3
elektroniske nyhedsbreve. Bestyrelsen tilstræber, at Nyhedsbrevet består af en række faglige artikler
blandet med medlemmernes indlæg om nye tiltag i kommuner og regioner til gensidig medlemsorientering og inspiration. Nyhedsbrevet koordineres som et temanummer med artikler skrevet vederlagsfrit
af fagperso-ner, samt indeholder omtaler af ny faglitteratur, information om afgørelser i klagesager
samt nyt om lovstof og bekendtgørelser inden for demensområdet. Bestyrelsen udskrev i 2014 en konkurrence om et nyt navn til Nyhedsbrevet, men uden at det rigtige navn dukkede op.
Nyhedsbreve 2013 - 2014
Årgang/Nr.

Tema

17. årgang – okt.
2013

Konferencerapport

17. årgang - dec.
2013

Jura og etik

17

18. årgang – feb.
2014

Den gode historie

16

Fortæl gode historier som middel til at
få styr på de dårlige

18. årgang – maj.
2014

En meningsfuld hverdag

11

En meningsfuld hverdag

Årskursus 2013

Antal sider
38

Overskrift leder
Fælles ansvar ud fra specifikke mål
Sammen bliver vi stærkere

HJEMMESIDE OG UDSTILLING
DKDKs hjemmeside www.demens-dk.dk er et vigtig kommunikationsredskab i forhold til at formidle
viden om DKDKs arbejde og tilbud. Hjemmesiden vedligeholdes løbende af sekretariatet i samarbejde
med bestyrelsen. Ultimo 2013 fik DKDK ny hjemmeside. Den gamle havde tjent foreningen godt, men
systemet var forældet, og hjemmesiden kunne ikke længere opdateres. Den ny side er blevet mere
levende og lettere at navigere i.
DKDK råder over en udstilling om demens der kan lejes af medlemmerne. Det seneste år har udstillingen kun været udlejet få gange – men udstillingen eksisterer fortsat.
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SEKRETARIAT
DKDK indgår i et fællessekretariat tillige med DANSKE ÆLDRERÅD, foreningen af forebyggende og
sundhedsfremmende medarbejdere i kommunerne (SUFO) og Dansk Gerontologisk Selskab (DGS).
Sekretariatet ligger centralt for S-tog og Metro, hvilket gør det let for bestyrelsesmedlemmer at komme
til møder. Sekretariatets medarbejdere er omdrejningspunkt for bestyrelsen og for medlemmerne og
yder en kvalificeret og hurtig ekspedition.
SAMARBEJDSPARTNERE
Alzheimerforeningen
Samarbejdet med Alzheimerforeningen er tæt og konstruktivt. Der afholdes ét årligt møde. DKDK´s
formand og sekretariatsleder har løbende mail/telefonkontakt med foreningens landsformand og direktør fx i forbindelse med høringssvar. I maj 2014 fik Alzhiemerforeningen nyt formandskab med Birgitte Vølund som landsformand, Lis Therp som næstformand og professor Steen Hasselbalch som 2.
næstformand. Nis Peter Nissen er fortsat direktør i foreningen. DKDK ønsker at fortsætte den fastlagte
mødestruktur mellem foreningen og DKDK.
Socialstyrelsen
DKDK samarbejder med Voksenenheden i Socialstyrelsen. Kontakten var indtil 1. april 2014 gennem
Faglig leder for Ældre og Demens Marianne Iversen, fremover gennem kontorchef Mads Biering La
Cour, mens fuldmægtig Knud Damgaard Andersen fortsat er den daglige kontaktperson. DKDK har også
i 2013 nydt godt af styrelsens gæstfrihed i forbindelse med bestyrelsens heldagsmøde med regionsrepræsentanter. Enheden for Ældre og Demens og DKDK har løbende kontakt og orienterer hinanden om
tiltag og drøfter ideer til nye projekter. I forbindelse med Årskurset 2013 indgik Socialstyrelsen som
partner på den første kursusdag.
DANSKE ÆLDRERÅD
DANSKE ÆLDRERÅD er en betydningsfuld samarbejdspartner for DKDK, og de kommunale ældreråd
(seniorråd) udviser stor interesse for DKDK´s medlemmer. Samspillet mellem de kommunale ældreråd
og demenskoordinatorerne medvirker til en synergieffekt i den kommunale indsats på demensområdet. Et godt samarbejde med Formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅD ved formand Bent Rasmussen.
Nationalt Videnscenter for Demens
Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) og DKDK har en tæt samarbejdsrelation. I forbindelse med
DemensDagene er der lavet aftale om mulighed for udstilling af DKDK´s stand ligesom et bestyrelsesmedlem inviteres til at deltage. Ligeledes er der lavet aftale om mulighed for udstilling af NVD´s stand
til DKDK´s årskursus. Endelig udsender NVD information om DKDK´s aktiviteter på
www.videnscenterfordemens.dk
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FREMTIDEN
Fremtiden
... for mennesker med demens i Danmark
I 2014 var København vært for verdens største Alzheimerkonference - AAIC (Alzheimer's Association
International Conference). Omkring 5000 forskere udvekslede resultater og erfaringer, hvor forebyggelse og livsstil var to store emner. Forskningsresultater viser at hvert tredje demenstilfælde kunne
undgås med en aktiv og forebyggende indsats. Det er især for højt blodtryk, højt kolesteroltal, kraftig
overvægt, rygning og andre livsstilsfaktorer, der er i fokus. Også uddannelse, hjernegymnastik og social
inklusion nedsætter risikoen for at få en demenssygdom. Derudover viser resultater af den nyeste
forskning, at også mennesker, der allerede har en demenssygdom, har gavn af fysisk aktivitet, hjernegymnastik og social inklusion – også selvom de bor i plejebolig. Forskningsresultater, der i fremtiden er
vigtige at inddrage i omsorgen for mennesker med demens.
... for demenskoordinatoren
Demenskoordinatorerne har i mere end 20 år bidraget ved tilrettelæggelsen af demensindsatsen i
kommuner og regioner. I alle landets kommuner er der ansat demenskoordinatorer eller demenskonsulenter. Fagpersoner, som rådgiver og vejleder mennesker med demens og deres pårørende, udelukkende for at styrke borgerne og de pårørende til at håndtere sygdommen bedst muligt i et aktivt samspil
med social – og sundhedsvæsenet. Set med et historisk blik, er demensindsatsen på rette vej. Fra at
været et dybt tabuiseret område, italesættes demenssygdomme i dag, og størstedelen af kommunerne
har defineret en demenspolitik. Det er af afgørende betydning, at demenskoordinatoren og de øvrige
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tænker i de bedst mulige løsninger for den enkelte familie.
... for foreningen
Med udfordringerne i form af flere ældre og færre hænder til at passe borgerne samt det faktum, at
2/3 af beboerne på plejecentre menes af have en demenssygdom, er det stadig nødvendigt med kreative løsninger, der også sikrer en god livskvalitet hos mennesker med demenssygdomme. Den sundheds- og socialfaglige indsats over for denne gruppe har ofte en høj kompleksitet med opgaver, der
ø
å æ f
ne. Der skal ligeledes være opmærksomhed på en række etiske dilemmaer og
hensyntagen
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etableres. Ligesom der til stadighed skal være fokus på, at der er veluddannede og motiverede ledere
og personalet, som ser en stor udfordring i at skabe den bedst mulige hverdag for mennesker med
demenssygdomme og deres familier. For DemensKoordinatorer i Danmark bliver udfordringerne i det
kommende foreningsår derfor:
 at mennesker med demenssygdomme og deres pårørende får lige ret til sundhed og målrettede
tilbud om forebyggende ydelser, behandling, og rehabilitering
 at bidrage til en forlængelse af den Nationale Handlingsplan for Demensindsatsen med krav om,
hvad der skal opnås og hvornår med værdige og meningsfulde løsninger
 at der til stadighed er fokus på høj faglighed blandt ledelse og personale
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KONTAKT
Kontakt
Ane Eckermann, formand
Gitte Kirkegaard, næstformand
Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder
DemensKoordinatorer i Danmark
Jernbane Alle 54, 3. Sal
2720 Vanløse
Tlf: 38 77 01 66

info@demens-dk.dk
www.demens-dk.dk
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