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Til	  medlemmerne	  

Endnu	  et	  år	  er	  gået	  med	  mange	  gøremål	  og	  nye	  samarbejdsrelationer	  for	  DemensKoordinatorerne	  i	  
Danmark.	  

Året	  har	  været	  præget	  af	  udvikling,	  vækst	  og	  skred	  i	  demensudviklingen.	  Der	  har	  været	  fantastiske	  
muligheder	  for	  undertegnede	  og	  bestyrelsen	  til	  at	  mødes	  med	  mange	  medlemmer	  i	  forskellige	  anled-‐
ninger	  på	  såvel	  store	  som	  små	  møder	  og	  i	  forskellige	  samarbejdsrelationer	  rundt	  om	  i	  landet.	  	  

Ligeledes	  en	  stor	  ros	  til	  medlemmernes	  engagement	  i	  forbindelse	  med	  årets	  to	  store	  oplysningskam-‐
pagner.	  Rigtig	  mange	  demenskoordinatorer	  har	  medvirket	  til	  at	  sprede	  kampagnematerialet	  og	  der-‐
med	  bidraget	  til	  en	  øget	  opmærksomhed	  på	  demens	  og	  på	  borgere	  med	  demenssygdomme.	  

Det	  demensfaglige	  felt	  er	  i	  rivende	  udvikling	  og	  dette	  på	  trods	  af	  færre	  ressourcer	  og	  mindre	  økonomi.	  	  
Der	  er	  dog	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  udgangspunktet	  fortsat	  tages	  i	  patienten/borgeren	  og	  dennes	  livskvalitet.	  	  

Son	  landsforening	  og	  som	  demenskoordinatorer	  udfordres	  vi	  løbende	  på	  vores	  tankegange,	  på	  vores	  
forståelse	  af	  egen	  og	  andres	  praksis	  og	  på,	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  for	  at	  fastholde	  demensområdet	  som	  et	  
væsentligt	  område	  med	  politisk	  og	  ledelsesmæssigt	  fokus.	  

DKDK’s	  skriftlige	  beretning	  forholder	  sig	  til	  det	  forløbne	  foreningsårs	  væsentlige	  begivenheder	  ud	  fra	  
perspektiver,	  der	  har	  betydning	  for	  varetagelsen	  af	  opgaver	  i	  DKDK.	  

Jeg	  glæder	  mig	  til	  endnu	  et	  år	  –	  hvor	  vi	  mødes	  ved	  forskellige	  lejligheder	  rundt	  omkring	  i	  Danmark.	  

På	  bestyrelsens	  vegne	  og	  med	  tak	  for	  det	  forgange	  foreningsår.	  

Ane	  Eckermann,	  formand	  for	  DemensKoordinatorerne	  i	  Danmark	  

September	  2013	  
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Strømninger	  på	  demensområdet	  

Medlemmer	  af	  DKDK	  er	  sociale	  entreprenører,	  som	  efterstræber	  at	  arbejde	  metodisk	  stringent	  med	  en	  
værktøjskasse	  fyldt	  med	  redskaber,	  der	  skal	  bidrage	  til	  en	  kvalificeret	  støtte	  målrettet	  patienter	  med	  
demenssygdomme	  og	  deres	  pårørende.	  Overfor	  borgere	  med	  demenssygdomme	  og	  deres	  pårørende	  
har	  demenskoordinatoren	  	  fokus	  på	  det,	  der	  skaber	  mest	  værdi	  i	  hverdagen	  med	  demens.	  I	  forhold	  til	  
de	  mangeartede	  opgaver	  er	  den	  største	  udfordring,	  	  at	  være	  ajourført	  i	  forhold	  til	  nye	  tiltag	  og	  
forskning	  på	  demensområdet	  og	  samtidig	  	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  denne	  udvikling.	  

TEKNOLOGI	  
Der	  er	  i	  stigende	  grad	  udvikling	  på	  det	  teknologiske	  område	  –	  teknologier,	  der	  kan	  medvirke	  til	  øget	  
frihed,	  men	  som	  også	  kan	  virke	  diskriminerende	  eller	  ikke	  støtte	  agendaen	  om	  rehabilitering.	  DKDK	  
hilser	  teknologien	  velkommen	  men	  er	  samtidig	  opmærksom	  på,	  at	  teknologien,	  kan	  stille	  både	  borgere	  
med	  demens,	  pårørende	  og	  de	  medarbejdere	  der	  bistår	  borgeren	  i	  hverdagen	  i	  svære	  situationer.Særlig	  
digital	  kommunikation	  mellem	  borger	  og	  offentlig	  myndighed	  har	  skabt	  store	  problemer.	  DKDK	  vil	  i	  
fremtiden	  indgå	  i	  samarbejder	  med	  henblik	  på,	  at	  der	  udvikles	  tilgængelige	  løsninger.	  

KLINISKE	  RETNINGSLINJER	  
Baggrunden	  for	  de	  kliniske	  retningslinjer	  er,	  at	  National	  Handlingsplan	  for	  Demensindsatsen	  (2010)	  
anbefalede,	  at	  der	  i	  regi	  af	  Sundhedsstyrelsen	  blev	  udarbejdet	  tværfaglige	  kliniske	  retningslinjer	  for	  
udredning	  og	  behandling	  af	  demens.	  De	  nationale	  kliniske	  retningslinjer	  for	  udredning	  og	  behandling	  
af	  demens	  skal	  være	  en	  faglig	  rådgivning	  og	  indeholder	  anbefalinger	  til	  sundhedsprofessionelle,	  be-‐
slutningstagere	  samt	  planlæggere.	  DKDK	  har	  været	  repræsenteret	  i	  både	  arbejds-‐	  og	  
referencegruppen.	  Bestyrelsen	  er	  løbende	  blevet	  informeret	  og	  har	  forholdt	  sig	  til	  indholdet.	  Retnings-‐
linjerne	  skal	  bidrage	  til	  en	  evidensbaseret	  indsats	  af	  ensartet	  høj	  kvalitet	  på	  tværs	  af	  landet,	  sammen-‐
hængende	  patientforløb	  samt	  vidensdeling	  på	  tværs	  af	  sektorer	  og	  faggrupper.	  DKDK	  har	  derfor	  store	  
forventninger	  til,	  at	  retningslinjerne	  kan	  bidrage	  til	  at	  give	  konkret	  vejledning	  til	  demenskoordinatoren	  
i	  situationer,	  hvor	  der	  skal	  træffes	  beslutninger	  undervejs	  i	  et	  patientforløb.	  DKDKs	  høringssvar	  kan	  
læses	  på	  www.demens-‐dk.dk	  	  

HJEMMEHJÆLP	  
Hjemmehjælpskommissionen	  offentliggjorde	  den	  1.	  juli	  2013	  sin	  rapport	  ”Fremtidens	  hjemmehjælp	  –	  
ældres	  ressourcer	  i	  centrum	  for	  en	  sammenhængende	  indsats”.	  Rapportens	  29	  anbefalinger	  sætter	  
fokus	  på	  ældres	  ressourcer	  og	  større	  sammenhæng	  i	  indsatsen	  til	  ældre	  borgere	  i	  eget	  hjem.	  Rappor-‐
ten	  gør	  opmærksom	  på	  et	  paradigmeskifte	  i	  den	  kommunale	  praksis,	  der	  beskrives	  med	  et	  skifte	  fra	  at	  
gøre	  noget	  for	  borgerne	  til	  at	  gøre	  noget	  i	  samarbejde	  med	  borgerne	  med	  udgangspunkt	  i	  at	  forbedre	  
borgerens	  funktionsevne.	  DKDK	  hilser	  rapportens	  anbefalinger	  velkomne.	  Især	  anbefalingerne	  vedrø-‐
rende	  borgere,	  som	  på	  grund	  af	  karakteren	  og	  tyngden	  af	  deres	  funktionsnedsættelser	  ikke	  kan	  opnå	  



STRØMNINGER	  PÅ	  DEMENSOMRÅDET	  

Side	  3	  

forbedringer,	  i	  stedet	  skal	  have	  en	  kompenserende	  hjælp	  med	  henblik	  på	  at	  bevare	  den	  nuværende	  
funktionsevne	  længst	  muligt.	  Rapporten	  konkluderer	  ligeledes,	  at	  der	  skal	  være	  et	  særskilt	  fokus	  på,	  at	  
svage	  og	  syge	  borgere	  med	  komplekse	  plejebehov	  kan	  sikres	  en	  bedre	  koordination	  mellem	  hjemme-‐
hjælpen	  på	  den	  ene	  side	  og	  hjemmesygeplejen	  på	  den	  anden.	  DKDKs	  høringssvar	  kan	  læses	  på	  
www.demens-‐dk.dk	  	  

FORLØBSPROGRAMMER	  PÅ	  DEMENSOMRÅDET	  
For	  borgeren	  med	  demens	  er	  det	  betydningsfuldt	  at	  vide,	  hvor	  man	  skal	  henvende	  sig	  for	  at	  få	  rådgiv-‐
ning	  om	  udredning	  for	  demens,	  og	  hvem	  man	  kan	  henvende	  sig	  til	  ved	  behov	  for	  behandling	  og	  pleje.	  
Demenskoordinatoren	  ved,	  at	  disse	  opgaver	  er	  delt	  mellem	  regioner	  og	  kommuner	  og	  at	  det	  varierer	  
fra	  region	  til	  region,	  hvordan	  ansvaret	  er	  fordelt.	  I	  dette	  forenings	  år	  er	  der	  i	  alle	  5	  regioner	  udarbejdet	  
forløbsprogrammer	  på	  demensområdet.	  DKDK	  følger	  fortsat	  udviklingen	  af	  forløbsprogrammerne	  i	  tæt	  
samarbejde	  med	  foreningens	  regionsrepræsentanter.	  

OPLYSNING	  OM	  DEMENS	  	  
I	  Danmark	  viser	  nøgletal	  på	  demensområdet	  at	  87.000	  mennesker	  lever	  med	  en	  demenssygdom,	  hvor-‐
af	  over	  50.000	  lider	  af	  Alzheimers	  sygdom.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  skabe	  viden	  om	  demenssygdomme,	  
diagnosticering	  og	  behandling	  samt	  om	  hvordan	  den	  demente	  kan	  støttes	  i	  hverdagen	  og	  ikke	  mindst	  
hvordan	  borgeren	  med	  demenssygdommen	  og	  den	  pårørende	  kan	  tale	  om	  sygdommen	  i	  hverdagen.	  At	  
sprede	  viden	  om	  demens	  i	  det	  offentlige	  rum	  bidrager	  til	  en	  aftabuisering	  af	  demenssygdomme	  og	  til	  
at	  de	  15.000	  danskere	  der	  årligt	  rammes	  af	  en	  demenssygdom,	  får	  mulighed	  for	  at	  skabe	  sig	  et	  godt	  liv.	  

DKDK	  har	  derfor	  med	  stor	  interesse	  fulgt	  og	  ydet	  støtte	  til	  de	  to	  oplysningskampagner	  der	  er	  gennem-‐
ført	  i	  2013	  -‐	  Socialstyrelsen	  oplysningskampagne	  ”Aktiv	  med	  demens”	  samt	  Sundhedsstyrelsen	  kam-‐
pagne	  ”Demens	  er	  noget,	  vi	  taler	  om”.	  DKDK	  har	  været	  bindeled	  mellem	  kampagneledelse	  og	  med-‐
lemmer	  i	  DKDK.	  DKDK’s	  medlemmer	  har	  bidraget	  med	  ophængning	  af	  kampagneplakater	  og	  deltaget	  i	  
Road-‐kampagnen.	  DKDK’s	  medlemmer	  har	  rundt	  om	  i	  landet	  været	  opmærksomme	  på	  at	  skabe	  mulig-‐
hed	  for	  synergi	  effekt	  af	  begge	  oplysningskampagner.	  

	  

	  

	  

Socialstyrelsens	  kampagnelogo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sundhedsstyrelsen	  kampagnelogo	  	  	  
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DemensKoordinatorerne	  i	  Danmark	  2012	  –	  2013	  

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.	  	  

DKDK	  havde	  pr.	  1.	  september	  2013	  i	  alt	  367medlemmer.	  I	  tidsrummet	  1/9	  2012	  til	  1/9	  2013	  fik	  DKDK	  
24	  nye	  medlemmer	  og	  13	  udmeldelser.	  Medlemstallet	  ligger	  stabilt	  sammenlignet	  med	  de	  seneste	  års	  
tal	  (356	  medlemmer	  pr.	  1/9	  2012).	  En	  opgørelse	  over	  indmeldelser	  i	  perioden	  1.	  september	  2012	  til	  9.	  
august	  2013	  (24	  indmeldte)	  viser	  følgende:	  

• 11	  er	  sygeplejersker,	  6	  er	  SOSU	  assistenter,	  2	  er	  ergoterapeut,	  3	  er	  plejehjemsassistenter,	  2	  
har	  ikke	  oplyst	  grunduddannelse.	  

• 13	  opgiver	  som	  arbejdssted	  ”kommunen”	  –	  enkelte	  har	  skrevet	  visitatorafdeling,	  myndigheds-‐
afdeling,	  hjemmepleje,	  7	  arbejder	  på	  plejecentre/ældrecentre,	  2	  har	  ikke	  oplyst	  arbejdssted	  og	  
én	  arbejder	  på	  en	  social-‐	  og	  sundhedsskole.	  

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.	  

BESTYRELSE	  
Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  umiddelbart	  efter	  generalforsamlingen	  i	  september	  2012.	  Bestyrelsen	  
har	  i	  perioden	  bestået	  af:	  formand	  Ane	  Eckermann,	  næstformand	  Gitte	  Kirkegaard	  samt	  bestyrelses-‐
medlemmer,	  Kirsten	  Ryssing,	  Lone	  Vasegaard	  og	  Birte	  Rønne.	  Kirsten	  Sejerøe-‐	  Szatkoski	  har	  som	  første	  
suppleant	  deltaget	  i	  alle	  møder	  -‐	  2.	  suppleant	  Maria	  Konstantinidau	  deltager	  ikke	  i	  bestyrelsesmøder-‐
ne.	  Overlæge	  Rolf	  Bang	  Olsen	  er	  tilknyttet	  bestyrelsen	  som	  lægefaglig	  ressourceperson.	  

Det	  forgange	  foreningsår	  har	  båret	  præg	  af	  mange	  forskelligartede	  bestyrelsesopgaver	  og	  har	  krævet	  
repræsentation	  i	  diverse	  arbejdsgrupper.	  Ligeledes	  har	  DKDK	  været	  indbudt	  til	  at	  deltage	  i	  andre	  sam-‐
arbejdsrelationer,	  der	  har	  været	  højt	  prioriteret	  i	  bestyrelsesarbejdet.	  	  

Den	  ekstra	  indsats	  i	  forhold	  til	  nye	  opgaver	  har	  medført	  nogle	  konsekvenser	  i	  bestyrelsesarbejdet,	  hvor	  
nyhedsbrevet	  er	  udsendt	  3	  gange	  i	  stedet	  for	  som	  planlagt	  4.	  Bestyrelsen	  har	  afholdt	  3	  heldags	  besty-‐
relsesmøder	  mod	  planlagt	  4	  og	  i	  stedet	  brugt	  e-‐mail	  korrespondance	  og	  telefoniske	  kontakter	  som	  
kommunikationsform	  i	  bestyrelsesarbejdet.	  	  
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Det	  fast	  årlige	  2-‐dages	  internatet	  for	  bestyrelsen	  er	  også	  af	  høj	  prioritet,	  idet	  bestyrelsen	  her	  afklarer	  
linjerne	  for	  det	  kommende	  års	  arbejde.	  Årskursus	  2012	  blev	  evalueret	  og	  tilrettelæggelse	  af	  Årskursus	  
2013	  påbegyndt.	  

REGIONSREPRÆSENTANTER	  
I	  hver	  region	  har	  DKDK	  1-‐3	  regionsrepræsentanter,	  som	  et	  nødvendigt	  bindeled	  mellem	  bestyrelsen	  og	  
medlemmerne	  i	  de	  enkelte	  kommuner.	  En	  oversigt	  over	  regionsrepræsentanter	  fremgår	  af	  
www.demens-‐dk.dk.	  Bestyrelsen	  har	  holdt	  to	  møder	  med	  regionsrepræsentanterne.	  I	  forbindelse	  med	  
Årskursus	  2012	  i	  Nyborg	  afholdtes	  et	  2-‐timers	  møde	  med	  sidste	  nyt	  fra	  bestyrelsen	  samt	  en	  kort	  status	  
for	  demensområdet	  i	  regionerne.	  Den	  1.	  marts	  2013	  afholdtes	  et	  heldagsmøde	  i	  Odense.	  Hovedtemaet	  
var	  gennemgang	  af	  bestyrelsens	  udkast	  til	  en	  ny	  pjece	  om	  Demenskoordinatorens	  kompetenceprofil.	  
Mødet	  afsluttedes	  med	  gensidig	  orientering	  mellem	  regionsrepræsentanter	  og	  bestyrelse	  samt	  orien-‐
tering	  fra	  Socialstyrelsen,	  der	  atter	  i	  år	  velvilligt	  stod	  for	  lokaler	  samt	  forplejning.	  

UDGIVELSER	  	  
DKDK’s	  bestyrelse	  udgav	  i	  juni	  2013	  pjecen:	  Kompetenceprofil	  for	  demenskoordinatorer	  /	  demenskonsu-‐
lenter.	  Pjecen	  beskriver	  12	  kernekompetencer	  og	  skal	  bidrage	  til	  inspiration,	  selvinspiration,	  som	  værk-‐
tøj	  til	  MUS-‐samtaler,	  ved	  ny	  ansættelser	  og	  til	  meget	  mere.	  Pjecen	  er	  ikke	  en	  facitliste,	  men	  hvis	  de-‐
menskoordinatoren	  besidder	  de	  12	  kompetencer,	  er	  bestyrelsen	  af	  den	  opfattelse,	  at	  vedkomne	  er	  en	  
rigtig	  dygtig	  demenskoordinator/demenskonsulent.	  Pjecen	  vil	  ligge	  i	  deltagermapperne	  på	  Årskurset	  og	  
kan	  efterfølgende	  rekvireres	  i	  sekretariatet.	  

HØRINGER	  MED	  VIDERE	  	  
• DKDK	  har	  udtalt	  sig	  i	  forbindelse	  med	  høring	  vedrørende	  Informationsmateriale	  om	  betaling,	  

administration,	  opbevaring	  mv.	  af	  midler	  for	  personer	  med	  nedsat	  fysisk	  eller	  psykisk	  funkti-‐
onsevne.	  	  

• DKDK	  har	  udtalt	  sig	  i	  forbindelse	  med	  høring	  vedrørende	  de	  Kliniske	  retningslinjer	  for	  udred-‐
ning	  og	  behandling	  af	  demens	  	  

• DKDK	  har	  udtalt	  sig	  i	  forbindelse	  med	  høring	  vedrørende	  Hjemmehjælpskommissionens	  rap-‐
port.	  

	  

• DKDK	  har	  angående	  fortolkning	  af	  værgemålsloven	  §	  5,	  set	  i	  relation	  til	  Servicelovens	  §	  129	  i	  
forhold	  til	  udpegning	  af	  en	  værge	  indsendt	  spørgsmål	  til	  civilstyrelsen.	  DKDK	  har	  endnu	  ikke	  
modtaget	  et	  svar	  fra	  civilstyrelsen	  

Høringssvar	  kan	  læses	  på	  www.demens-‐dk.dk	  	  
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SYNLIGHED	  
• November	  2012:	  Møde	  med	  hollandsk	  delegation	  af	  plejehjemsledere,	  myndighedspersoner,	  

demenskoordinatorer	  m.fl.	  DKDK	  repræsenteret	  ved	  Ane	  Eckermann	  (1	  møde)	  

• December	  2012:	  DKDK	  inviteret	  af	  Metropol	  	  (Kbh.)som	  medforfatter	  til	  bogen	  ”Antologi	  –	  Bor-‐
gernær	  sundhed	  og	  koordination”	  med	  et	  kapitel,	  der	  beskriver	  demenskoordinatorens	  arbejde	  
som	  inspiration	  til	  andre	  koordinerende	  funktioner	  i	  forbindelse	  med	  at	  yde	  borgernær	  sund-‐
hed.	  DKDK	  var	  repræsenteret	  ved	  en	  samlet	  bestyrelse	  i	  samarbejde	  med	  specialeergotrapeut	  
Annette	  Johannesen	  (Udgives	  efteråret	  2013)	  

• 2012/2013:	  Styre-‐	  og	  referencegruppe	  vedrørende	  Socialstyrelsens	  projekter:	  	  

a. Forebyggelse	  af	  udadreagerende	  adfærd	  hos	  mennesker	  med	  demens	  
b. Undersøgelse	  af	  behov	  for	  aflastning	  og	  afløsning	  
c. Viden	  om	  socialfaglige	  metoder	  

DKDK	  repræsenteret	  ved	  Gitte	  Kirkegaard	  (2	  møder)	  

• 2012/2013:	  Arbejdsgruppen	  vedrørende	  Kliniske	  retningslinjer	  for	  udredning	  og	  behandling	  af	  

demens	  –	  DKDK	  repræsenteret	  ved	  Kirsten	  Ryssing	  (6	  møder)	  

• 2012/2013:	  Referencegruppen	  vedrørende	  Kliniske	  retningslinjer	  for	  udredning	  og	  behandling	  

af	  demens.	  	  DKDK	  repræsenteret	  ved	  Kirsten	  Ryssing	  (2	  møder)	  

• April	  2013:	  DKDK	  partner	  i	  Socialstyrelsens	  kampagne	  "Aktiv	  med	  demens"	  

• Maj	  2013:	  DKDK	  deltog	  på	  DemensDagene	  med	  en	  stand	  

• Maj	  2013:	  Copenhagen	  Living	  Lab	  invitation	  til	  deltagelse	  i	  advisory	  board	  tilknyttet	  InMente	  

Projektet.	  DKDK	  repræsenteret	  ved	  Kirsten	  Sejerøe-‐Szatkowski	  (1	  møde)	  

• Maj	  2013:	  DANSKE	  ÆLDRERÅDs	  repræsentantskabsmøde	  og	  ældrepolitiske	  Konference.	  DKDK	  

repræsenteret	  ved	  Ane	  Eckermann	  

• Juni	  2013:	  Årligt	  dialogmøde	  med	  Alzheimerforeningen	  ved	  landsformand	  Anne	  Arndal	  og	  di-‐

rektør	  Nis	  Nissen.	  DKDK	  repræsenteret	  ved	  Ane	  Eckermann	  og	  Marianne	  Lundsgaard	  

• Juni	  2013:	  Dialogmøde	  med	  KORA	  (Det	  Nationale	  institut	  for	  Kommuners	  og	  Regioners	  Analyse	  
og	  Forskning)	  vedrørende	  nyt	  projekt	  der	  skal	  analysere	  problemstillinger	  omkring	  tidlig	  opspo-‐
ring	  og	  udredning	  af	  demens.	  DKDK	  repræsenteret	  ved	  Ane	  Eckermann	  og	  Kirsten	  Ryssing	  (1	  
møde)	  

• Juli/august	  2013:	  DKDK	  samarbejde	  med	  Sundsstyrelsens	  kampagne	  "Demens	  er	  noget	  vi	  taler	  

om”	  
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ÅRSKURSUS	  	  
Den	  12.	  –	  14.	  september	  2012	  afviklede	  DKDK	  for	  19.	  år	  i	  træk	  det	  årlige	  tredages	  Årskursus	  på	  Hotel	  
Nyborg	  Strand.	  Temaet	  for	  årskurset	  var:	  “	  Viden,	  praksis	  og	  etik	  i	  demensindsatsen”.	  Som	  I	  2011	  afvik-‐
ledes	  førstedagen	  i	  samarbejde	  med	  Socialstyrelsen.	  DKDK	  kunne	  endnu	  engang	  byde	  velkommen	  til	  et	  
rekord	  stort	  antal	  deltagere	  med	  422	  deltagere,	  hvoraf	  33	  ledere	  fra	  29	  kommuner	  havde	  takket	  ja	  til	  
at	  deltage	  på	  første	  dag.	  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.	  

ÅRETS	  DEMENSKOODINATOR	  
DKDK	  kårede	  på	  Årskursus	  	  2012	  for	  tiende	  Årets	  DemensKoordinator.DKDK	  modtog	  i	  2012	  4	  til	  året	  
Demenskoordinator:	  Birgit	  Kirckeby,	  Gladsaxe	  Kommune,	  Lisbeth	  Rask	  Nielsen,	  Guldborgsund	  Kommu-‐
ne,	  Lise	  Bugge,	  Kalundborg	  Kommune	  og	  Jytte	  Hansen,	  Københavns	  Kommune.	  Årets	  prismodtager	  blev	  
Jytte	  Hansen,	  som	  var	  indstillet	  af	  to	  forskellige	  enheder	  i	  kommunen,	  som	  ønskede	  at	  anerkende	  hen-‐
de	  foret	  fantastisk	  stykke	  arbejde	  gennem	  årerne	  og	  skrev	  bl.a.:	  ”Med	  en	  stor	  entusiasme	  og	  respekt	  for	  
kommunens	  demente	  borgere	  har	  Jytte	  Hansen	  kæmpet	  sig	  i	  front	  og	  fået	  storindflydelse	  på	  udform-‐
ningen	  af	  kommunes	  Demenspolitik	  og	  på	  udfoldelse	  af	  kommunens	  Demensstrategi”.	  

DEMENSFERIE	  2013	  
Demenskoordinatorerne	  i	  Danmark	  arranger	  i	  samarbejde	  med	  Hotel	  Nyborg	  Strand	  hvert	  år	  demens-‐
ferie	  for	  mennesker	  med	  demenssygdom	  sammen	  med	  pårørende	  som	  hjælpere.	  	  I	  2013	  gennemføres	  
to	  ferieophold.	  På	  hvert	  ferieophold	  er	  der	  to	  ferieguider,	  som	  er	  uddannede	  demenskoordinatorer.	  Ud	  
over	  at	  hygge	  om	  feriegæsterne	  og	  arrangere	  underholdning,	  udflugter	  og	  festaften	  med	  dans	  er	  de	  
behjælpelige,	  hvis	  der	  opstår	  problemer	  under	  ferieopholdet.	  Ferieguiderne	  er	  frivillige	  og	  ulønnede.	  
Demensferien	  fik	  i	  2013	  økonomisk	  støtte	  fra	  Social-‐	  og	  Integrationsministeriets	  Tipslottopulje	  til	  særli-‐
ge	  formål.	  

Uge	  29	  (15.	  juli	  –	  18.	  juli)	  var	  ferieguiderne	  Elisabeth	  Koefoed	  og	  Gitte	  Kærgård	  med	  30	  deltagere.	  	  

Uge	  30	  (22.	  juli	  –	  25.	  juli)	  var	  ferieguiderne	  Mogens	  Grønnebæk	  og	  Kirsten	  Sejerøe	  med	  34	  deltagere.	  

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	  generalfor-‐
samlingen.	  Regnskabet	  for	  2012	  viser	  et	  mindre	  overskud	  .	  



AKTIVITETER	  

Side	  8	  

NYHEDSBREV	  16.	  -‐	  17.	  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	  medlemsorien-‐
tering.	  	  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.	  

Nyhedsbreve	  2012	  -‐	  2013	  

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.	  DKDK	  råder	  over	  en	  udstilling	  om	  demens	  der	  kan	  lejes	  af	  medlemmerne.	  Det	  sene-‐
ste	  år	  har	  udstillingen	  kun	  været	  udlejet	  få	  gange.	  Læs	  mere	  om	  	  udstillingen	  på	  	  www.demens-‐dk.dk.	  

SEKRETARIAT	  
DKDK	  får	  sekretariatsbistand	  fra	  Danske	  Ældreråd	  med	  adresse	  i	  Vanløse.	  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.	  De	  yder	  en	  kvalificeret	  og	  
hurtig	  ekspedition.	  Også	  i	  2012-‐2013	  har	  der	  været	  behov	  for	  at	  fortsætte	  aftalen	  om	  mere	  bistand	  fra	  
sekretariatet	  til	  bl.a.	  referatskrivning	  fra	  møder,	  udarbejdelse	  af	  oplæg	  til	  fx	  ledere,	  høringer	  mm.	  Dette	  
på	  grund	  af	  øget	  arbejdspres	  i	  den	  forgange	  bestyrelsesperiode.	  

Årgang/Nr.	   Tema	   Antal	  sider	   Overskrift	  leder	  

16.	  årgang	  -‐	  okt.	  
2012	  

Konferencerapport	  Års-‐
kursus	  2012	  

26	   Stigmatisering	  og	  optisk	  bedrag!	  

	  

16.	  årgang	  -‐	  dec.	  
2012	  

Rehabilitering	   12	   Rehabilitering	  også	  ved	  demens!	  

	  
17.	  årgang	  -‐maj	  
2013	  

Pårørende	   17	   Oplysning	  skaber	  sundhed	  
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Samarbejdspartnere	  

ALZHEIMERFORENINGEN	  
Samarbejdet	  med	  Alzheimerforeningen,	  som	  varetager	  patienternes	  tarv,	  er	  tæt	  og	  konstruktivt.	  
DKDK´s	  formand	  og	  sekretariatsleder	  har	  løbende	  mail/telefonkontakt	  med	  landsformand	  Anne	  Arndal	  
samt	  direktør	  Nis	  Nissen	  fx	  i	  forbindelse	  med	  høringssvar.	  I	  den	  forgange	  periode	  blev	  der	  på	  det	  årlige	  
samarbejdsmøde	  besluttet	  at	  DKDK	  og	  Alzheimerforeningen	  i	  fremtiden	  mødes	  to	  gange	  årligt.	  Alzhie-‐
merforeningen	  udtrykker	  desuden	  stor	  glæde	  for	  den	  tætte	  kontakt	  og	  lokale	  støtte	  foreningens	  med-‐
lemmer	  yder	  til	  Alzhiemerforeningen.	  

SOCIALSTYRELSEN	  
DKDK	  samarbejder	  med	  Voksenenheden	  i	  Socialstyrelsen.	  Kontakten	  er	  gennem	  Faglig	  leder	  for	  Ældre	  
og	  Demens	  Marianne	  Iversen	  og	  fuldmægtig	  Knud	  Damgaard	  Andersen.	  DKDK	  har	  også	  i	  2013	  nydt	  
godt	  af	  enhedens	  gæstfrihed	  i	  forbindelse	  med	  bestyrelsens	  heldagsmøde	  med	  regionsrepræsentan-‐
terne.	  Enheden	  for	  Ældre	  og	  Demens	  har	  løbende	  kontakt	  og	  orienterer	  hinanden	  om	  tiltag	  og	  drøfter	  
ideer	  til	  nye	  projekter.	  	  DKDK	  har	  deltaget	  med	  en	  repræsentant	  i	  følgegruppen	  i	  forbindelse	  med	  den	  
nationale	  handlingsplan	  for	  demensindsatsen.	  Endelig	  indgår	  Servicestyrelsen	  for	  tredje	  år	  som	  partner	  
på	  den	  første	  dag	  af	  Årskurset	  2013.	  

SUNDHEDSSTYRELSEN	  
DKDK	  har	  samarbejdet	  med	  Sundhedsstyrelsen	  i	  forbindelse	  med	  De	  nationale	  Kliniske	  Retningslinjer	  
for	  udredning	  og	  behandling	  af	  demens	  og	  med	  Sundhedsstyrelsens	  kampagne	  om	  demens.	  Endvidere	  
har	  bestyrelsen	  forholdt	  Sundhedsstyrelsen	  problematikken	  i	  forhold	  til	  tidsplanen	  for	  høringsvar	  om	  
retningslinjerne	  samt	  for	  oplysningskampagnens,	  hvilket	  bevirkede	  en	  forlængelse	  af	  tidsfristerne	  

DANSKE	  ÆLDRRÅD	  
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	  demensområ-‐
det.	  I	  maj	  2013	  ophørte	  Kirsten	  Feld	  som	  formand	  og	  overlod	  formandskabet	  til	  Bent	  Rasmussen.	  DKDK	  
har	  haft	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  Kirsten	  Feld	  igennem	  mange	  og	  bestyrelsen	  ser	  frem	  til	  samarbejdet	  
med	  den	  nye	  formand.	  DANSKE	  ÆLDRERÅD	  og	  DKDK	  underskriver	  årligt	  en	  samarbejdsaftale	  for	  sekre-‐
tariatsbistand	  til	  DKDK´s	  daglige	  drift.	  	  

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	  bestyrelses-‐
medlem	  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	  	  

...	  for	  mennesker	  med	  demens	  i	  Danmark	  
En	  væsentlig	  begivenhed	  i	  fremtiden	  er	  kommunevalget,	  der	  afholdes	  til	  november.	  På	  trods	  af	  krisen	  
er	  det	  bestyrelsen	  håb,	  at	  demens	  sættes	  på	  dagsordenen	  til	  kommunalvalget.	  Vi	  vil	  derfor	  opfordre	  
DKDK´s	  medlemmer	  til	  at	  gå	  i	  faglig	  dialog	  med	  de	  opstillede	  kommunale	  kandidater	  om	  betydningen	  
af	  at	  prioritere	  demensområdet	  højt.	  Med	  de	  nationale	  kliniske	  retningslinjer	  for	  udredning	  og	  behand-‐
ling	  af	  demens	  og	  hjemmehjælps	  kommissionens	  29	  anbefalinger	  i	  hånden,	  er	  der	  rigelig	  stof	  til	  reflek-‐
sion	  hos	  politikerne.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  demensområdet	  fastholdes	  som	  et	  væsentligt	  område	  i	  forhold	  til	  
statslige	  midler	  og	  som	  et	  kommunalt	  fokusområde	  politisk	  og	  fagligt.	  
En	  anden	  væsentlig	  begivenhed	  i	  fremtiden	  for	  DKDK	  er	  Socialstyrelsens	  projektprogram	  for	  livskvalitet	  
og	  selvbestemmelse	  på	  plejehjem.	  Partierne	  bag	  satsaftalen	  har	  afsat	  30.	  millioner	  kroner	  til	  dette	  
projektprogram	  der	  retter	  sig	  mod	  områder,	  hvor	  der	  vurderes	  at	  være	  et	  behov	  for	  en	  særlig	  styrket	  
indsats	  herunder	  medarbejdernes	  fokus	  på	  beboernes	  livskvalitet,	  den	  palliative	  pleje	  på	  plejehjem	  og	  
mellemledernes	  ledelseskompetencer.	  DKDK	  vil	  være	  repræsenteret	  i	  projektets	  følgegruppe.	  

...	  for	  demenskoordinatoren	  
Bestyrelsen	  håber	  at	  kompetencepjecen	  vil	  blive	  brugt	  og	  er	  spændt	  på	  at	  høre	  medlemmernes	  erfa-‐
ringer	  med	  brugen	  af	  pjecen.	  DKDK	  støtter	  medlemmerne	  i	  en	  aktiv	  deltagelse	  i	  det	  tværfaglige	  samar-‐
bejde	  i	  kommunerne.	  	  
Igennem	  de	  sidste	  mange	  år	  har	  DKDK	  afholdt	  Demensferier.	  Ferien	  betales	  af	  deltagerne,	  men	  DKDK	  
søger	  midler,	  der	  kan	  dække	  udgifter	  til	  fx	  udflugt,	  festmiddag	  mm.	  Gennem	  årene	  er	  det	  blevet	  svære-‐
re	  at	  få	  midler	  og	  DKDK	  har	  kun	  kunnet	  fået	  midler	  til	  ét	  år	  ad	  gangen,	  dvs.	  i	  år	  kun	  til	  Demensferien	  
2013.	  Samtidig	  er	  flere	  af	  de	  frivillige	  værtinder	  stoppet	  og	  der	  er	  ingen	  nye	  værtinder	  har	  meldt	  sig.	  
DKDK	  har	  derfor	  overvejet	  om	  det	  er	  nu,	  vi	  skal	  overlade	  stafetten	  til	  andre	  foreninger.	  

...	  for	  foreningen	  
I	  de	  19	  år	  DKDK	  har	  eksisteret	  har	  foreningen	  opbygget	  en	  stor	  respekt	  og	  mange	  vigtige	  	  samarbejds-‐
relationer.	  Foreningen	  bliver	  hørt	  og	  inddraget	  i	  styre-‐	  og	  referencegrupper	  der	  udarbejder	  kliniske	  
retningslinjer,	  gennemfører	  store	  projekter	  m.m.	  Men	  det	  er	  vigtig	  at	  foreningen	  til	  stadighed	  arbejder	  
for	  at	  forbedre	  vilkårene	  for	  borgerne	  med	  demenssygdomme	  og	  deres	  pårørende.	  For	  DemensKoordi-‐
natorer	  i	  Danmark	  bliver	  udfordringerne	  i	  det	  kommende	  foreningsår	  bl.a.	  

 at	  følge	  de	  nationale	  kliniske	  retningslinjer	  samt	  anbefalinger	  fra	  hjemmehjælpskommissionen	  
 at	  følge	  programmet	  der	  er	  iværksat	  som	  opfølgning	  på	  Ældrekommissionens	  rapport	  om	  Livs-‐

kvalitet	  og	  selvbestemmelse	  på	  plejehjem	  fra	  2012	  
 at	  følge	  hvad	  indførelse	  af	  velfærdsteknologi	  betyder	  for	  borgere	  med	  demenssygdomme	  
 at	  følge	  hvordan	  digitaliseringsstrategier	  gennemføres	  set	  ud	  fra	  et	  demensperspektiv	  
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Kontaktoplysninger	  

	  

ANE	  ECKERMANN	  
FORMAND	  

	  GITTE	  KIRKEGAARD	  
NÆSTFORMAND	  

	  MARIANNE	  LUNDSGAARD	  
SEKRETARIATSLEDER	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ane.eckermann@regionh.dk	   sosu@gitte.dk	   	   	   	  	  	  	  	  info@demens-‐dk	  
	  

	  

	  

DemensKoordinatorer	  i	  Danmark	  
Jernbane	  Alle	  54,	  3.	  Sal	  
2720	  Vanløse	  
Tlf:	  38	  77	  01	  66	  

	   


