FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR DKDK 2006.

Indledning:
Det forløbne år har for mange af os været præget af kommunalreformen. Vi skæver til de
kommuner, vi skal lægges sammen med. Hvem kommer til at bestemme serviceniveauet? Bliver
fællesnævneren middelmådighed eller udvikling og mere kvalitet for pengene?
I bestyrelsen har vi spændt fulgt udmeldingerne fra vore medlemmer og i pressen. Generelt ser det
ud til, at beslutningstagerne har øje for vigtigheden af en særlig indsats på demensområdet og
dermed behovet for at ansætte demenskoordinatorer på fuld tid. Men med de voldsomme
besparelser, der fra regeringen er pålagt de nye kommuner, kan vi imidlertid godt frygte, at det
kommer til at have indflydelse på både kvaliteten og omfanget af tilbud til de demente borgere. Skal
der spares, er den øgede normering i demensafsnittene eller særlige daghjemstilbud for demente
ofte i søgelyset. Derfor er det vigtigt, at vi som demenskoordinatorer fortsat arbejder med at
synliggøre problemstillinger på området, men også de gode resultater af en specifik, målrettet
indsats.
Bestyrelsens arbejde:
Også Bestyrelsen har mærket arbejdspresset. 2 gange har vi måttet aflyse bestyrelsesmøder pga
forfald. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, heraf et 2-dages seminar i februar, hvor bestyrelsen
arbejdede med visioner og kommende indsatsområder for DKDK. Efter en lang og givende debat
nåede vi til enighed om følgende:
DKDK skal til stadighed arbejde på at blive mere synlig og vise foreningens mærkesager. Det skal
ske ved
 At være vagthund for de demente borgere og sikre, at der kommer fokus på problematikker.
 At udøve holdningsbearbejdning i det politiske system og samfundet generelt til gavn for de
demente og deres familier.
 At medlemmer af bestyrelsen repræsenterer foreningen i forbindelse med deltagelse i
arbejdsgrupper nedsat af ministerierne eller styrelsen for Social Service.
 At der løbende udarbejdes nyt informationsmateriale om DKDK, som giver indblik hvad
foreningen repræsenterer og kan yde.

Visioner i forhold til foreningens medlemmer:
 At yde DKDK`s medlemmer en service i forhold til generelle forhold, f.eks. anbefalinger
vedrørende funktionsbeskrivelser, demenspolitik m.m.
 At styrke netværket mellem medlemmerne til gensidig inspiration kommuner/regioner
imellem
 At give mulighed for udveksling af viden gennem foreningens hjemmeside og Nyhedsbrev.
 At tilbyde løbende efteruddannelse af demenskoordinatorer på DKDK`s årskursus.
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Synliggørelse:
Som nyt tiltag for at gøre DKDK mere synlig besluttede vi at deltage i Demens-dagene på
Bellacenteret. Formålet med deltagelsen var at orientere om foreningens arbejdsfelt, og hvad
foreningen kan bidrage med i forhold til demente. Med professionel bistand fik vi udarbejdet to
postere – en om demensferien og en om foreningen generelt. Det blev en positiv oplevelse med
mange nye kontakter. Posterne kan ses på vores marked. De er fremstillet i flere eksemplarer, da vi
forestiller os, at de kan bruges i andre sammenhænge. Kan lånes af medlemmer mod betaling af
fragt og ekspedition.

Også vores Nyhedsbrev får vi mange positive tilbagemeldinger på. Både layout, indhold og omfang
er ændret. Ideen med temanumre er godt modtaget af jer. At dette kan lade sig gøre skyldes ikke
mindst vore 2 dygtige redaktører Dorthe Lacoppidan og Ane Eckermann.

Endelig fik vi sidste år en ny, informativ hjemmeside, som løbende bliver holdt a jour. Over 15 000
gæster har besøgt den inden for det sidste år, hvilket må betegnes som en succès!
I forbindelse med amternes nedlæggelse pr. 1/1 – 07 har bestyrelsen diskuteret foreningens
fremtidige struktur:
 Hvad skal træde i stedet for amtsrepræsentanterne – er der fremover behov for dette lag i
foreningen?
 Hvad skal deres opgaver være?
 Er der med de nye storkommuner fortsat brug for erfagrupper på tværs af kommunerne?
 Hvordan sikrer vi, at DKDK er synlig?
Efterfølgende er disse spørgsmål drøftet på amtsrepræsentantmødet i går d. 21. september.
Resultatet af denne drøftelse fremlægges som et selvstændigt punkt senere på generalforsamlingen.
Indsatsen på demensområdet:
For 5. år i træk har vi holdt demensferie på Hotel Nyborg Strand med ferieguider fra DKDK. Der
har de sidste par år været en tendens til større og større deltagerhold fra plejehjem. Bestyrelsen traf i
foråret beslutning om at sætte et maksimum på 12 deltagere fra hvert plejehjem af hensyn til de
øvrige gæster. Beslutningen betød, at 2 plejehjem arrangerede deres egen demensferie, og at vi
derfor havde færre feriegæster på de enkelte hold. DKDK har på de 3 uger givet ca. 100 demente og
pårørende mulighed for et pusterum fra hverdagen. Som sædvanlig var det en stor oplevelse for de
ulønnede ferieguider at se glæden og tilfredsheden hos deltagerne.
I april 2006 var DKDK inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview i forbindelse med
evaluering af lov om magtanvendelse over for svage ældre. Formanden deltog på foreningens vegne
sammen med repræsentanter for andre interesseorganisationer.
Vi har lavet enkelte høringssvar til social- og sundhedsministeriet, vi bistår samarbejdspartnere
f.eks. Styrelsen for Social Service og Alzheimerforeningen, samt mere kommercielle interesser via
vores sekretariat.
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Vi får mange udfordringer, hvilket er glædeligt, men det betyder også, at vi p.g.a. arbejdspres bliver
nødt til at prioritere. DKDK har derfor af tidnød været nødt til at afstå fra en bestyrelsespost i OS,
hvor vi ellers har siddet i en årrække.
Flere af bestyrelsens medlemmer er i kraft af deres arbejdserfaringer og engagement involveret i
nogle af de spændende projekter, der har demens som hovedfelt:
Ane Eckermann og Dorte Dyre er projektledere i DAISY, Kirsten Sejrøe i et projekt om
reminiscens under syddansk universitet.
Afrunding:
Når vi i bestyrelsen kikker frem i tiden, tror vi at der mere end nogensinde vil være brug for
foreningen DKDK. Demenskoordinatorfunktionen er kendt og i stigende grad efterspurgt i landets
kommuner. Med kommunalreformen får vi en enestående chance for at påvirke processen med at
skabe synlighed og gennemskuelighed i forhold til demensindsatsen i den enkelte kommune,
samtidig med at demens-koordinatorerne generelt får bedre arbejdsvilkår.
DKDK er en forening med engagerede medlemmer, et velfungerende sekretariat og en sund
økonomi, som giver mulighed for nye initiativer. I bestyrelsen har vi et godt samarbejde, som jeg
gerne vil sige jer tak for. Også amts repræsentanternes indsats skal nævnes. I får netværket til at
fungere ude i landet og er gode til at inspirere os i det daglige arbejde. Tak for jeres indsats og
engagement.

Inge Carlskov
Formand.
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