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ÅRSBERETNING FOR DKDK 
 

2008.  
 
 

Demensområdet generelt: 
Kommunerne er nu endelig ved at have organiseringen på plads. Hverdagen er præget af 
en stram økonomi, hvilket mange steder mærkes som forringet kvalitet i de leverede 
ydelser. De bløde værdier har trange kår – tid til omsorg er en mangelvare. Dette mærkes 
også på demensområdet. Mange demenskoordinatorer har fået andre og flere opgaver, 
demensafsnittene kæmper for deres normering, og beboerne i Leve-bo miljøerne vantrives 
p.g.a. mangel på synligt personale. 
 
Der er mangel på uddannede medarbejdere i ældreplejen, og alt tyder på, at dette problem 
vil stige i årene fremover. Derfor er der fokus på andre måder at løse opgaverne på. 
Kommunernes Landsforening inviterede sammen med ingeniørforeningen i marts til en 
konference om velfærdsteknologi. Robotstøvsugere, it indbygget i hjælpemidler, sensorer 
og intelligent tøj, er det unødig overvågning eller kvalitetsforbedring - og hvad med 
sikkerheden? Danmark halter langt bagefter f.eks. Sverige i udviklingen af dette område. 
Ingeniørhøjskolen i København tager nu udfordringen op og prøver at søge om udbud af 
en ny uddannelse med titlen ”Diplomingeniør i Sundheds- og omsorgsteknologi”. I den 
forbindelse har de anmodet DKDK om en tilkendegivelse af, om vi mener, at en sådan 
personalegruppe har sin berettigelse. En opfordring, som vi har med glæde tager i mod, 
da vi kun kan være interesserede i en udvikling af området, hvis de nye produkter bruges 
med respekt for de etiske og menneskelige værdier. 
 
Bestyrelsens arbejde: 
Sundhedsstyrelsen inviterede i september 2007 DKDK til at deltage i en reference gruppe 
til MTV (medicinsk teknologivurdering) af demens. Formålet var at udarbejde et bidrag til 
beslutningsgrundlaget vedr. den fremtidige organisering af udredning og behandling af 
demens i Danmark. Næstformand Dorte Dyre deltog på foreningens vegne i dette arbejde. 
 
Næsten samtidig inviterede Medicinalfirmaet ”Lundbeck” DKDK til et inspirationsmøde 
vedr. udarbejdelse af undervisningstilbud om demens til kommunerne. Der var enighed 
om, at tilbuddet burde målrettes primærsygeplejerskerne, som efterspørger mere viden om 
demens, så de lettere kan indgå som nære samarbejdspartnere med 
demenskoordinatorerne m.h.t. observationer, udredning og behandling. Inge Carlskov og 
Birgitte Vølund har fungeret som eksterne konsulenter ved udarbejdelse af 
undervisningsprogrammet og et tilhørende sygeplejekompendium, som udleveres til alle 
kursister. Tilbuddet er gratis for kommunerne, som kun skal frigøre medarbejderne 3 timer 
og stille lokale til rådighed. 20 kommuner har foreløbig taget imod tilbuddet, 18 kommuner 
har vist interesse, men ikke lavet endelige aftaler. Det er vores håb, at endnu flere melder 
sig, og vi vil opfordre jer til at deltage i undervisningen sammen med sygeplejerskerne, så I 
får fælles grundlag for det fremtidige samarbejde. 
 
I november 2007 drog bestyrelsen af sted på et 2 dages bestyrelsesseminar. 1. dag blev 
brugt til at diskutere fokusområder og strategier for bestyrelsens arbejde i det kommende 
år. Formålet med 2. dag var dels at evaluere det nyligt afholdte årskursus, dels - på 
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baggrund af de mange ønsker fra medlemmerne - at finde den røde tråd for årskursus 
2008 og lave råskitsen til programmet, så Marianne Lundsgaard kunne arbejde videre med 
det og begynde at finde foredragsholdere. Det var 2 hyggelige og konstruktive dage, hvor 
vi havde tid til at fordybe os i arbejdet. 
 
DKDK`s bestyrelse var i februar inviteret til samarbejdsmøde med Servicestyrelsen i 
Odense. Emnet var, hvordan vi bevarer netværket i de nye regioner. Hvad er formålet med 
at mødes, hvem skal deltage og hvor ofte, hvad skal indholdet være, hvor mange 
ressourcer kan der lægges i dem, og gensidige forpligtigelser hos netværksdeltagerne. 
Der var enighed om, at vi har brug for hinandens viden, og der arbejdes videre på 
muligheden for i fællesskab at afholde temadage rundt om i landet, gerne i samarbejde 
med det nationale videnscenter for demens.  
 
I marts afholdt Servicestyrelsen en social idèkonference ”Innovation & udvikling” i Odense. 
DKDK`s formand blev inviteret til at deltage. Det blev en spændende og anderledes dag, 
da den blev afholdt i Bazar Fyn med work-shops i alle sidegader og etniske retter til 
frokost. Mange nøglepersoner var samlet, og mange gode ideer blev præsenteret. Det 
hele blev samlet i en rapport, som skal danne grundlag for brugen af satspuljemidler. 
 
Demenskoordinatorerne på Færøerne har nu dannet deres egen forening, som er kommet 
godt fra start. Vilkårene for deres arbejde er markant anderledes end i Danmark, både 
med hensyn til lovgrundlag, geografiske afstande og tilbud til de demente borgere. De har 
derfor valgt at nedsætte undergrupper, som arbejder med retssikkerhed og værgemål. 
Bestyrelsen har efter bedste evne bistået den nye forening i deres arbejde omkring dette. 
Vi ønsker dem held og lykke med arbejdet og håber, at vi fortsat ser repræsentanter fra 
Færøerne til vore årskurser. 
 
Demensferien på Hotel Nyborg Strand er et årligt tilbagevendende tilbud for demente 
borgere og deres pårørende. P.g.a. ophør af tilskud fra EGV, valgte vi i år kun at tilbyde 2 
uger. Kirsten Sejrøe har lagt et stort arbejde i planlægningen og har fået assistance af 3 af 
vore medlemmer til afholdelsen, således at der har været 2 ferieguider på hvert hold. I alt 
82 deltagere fik en pause fra hverdagens problemer og en masse gode oplevelser med 
hjem. 
 
På årskurset sidste år præsenterede vi vores nye udstilling om demens. Initiativet blev 
positivt modtaget og enkelte deltagere udtrykte ønske om at købe den hjem til kommunen. 
Salg og udlejninger har i det forløbne år været under det forventede. I bestyrelsen mener 
vi imidlertid, at det er vigtigt at få budskabet ud, og vi har derfor valgt at lave en 
kampagnepris her på årskurset og at sætte udlejningsprisen ned generelt. 
 
Nyhedsbrevet udsendes  4 gange om året. Redaktør er Dorthe Lacoppidan, som sammen 
med Ane Eckermann sørger for det faglige indhold. Redigering og lay-out er p.g.a. tidsnød 
overgået til sekretariatet, hvor Lise gør et flot arbejde, så bladet fremstår indbydende og 
læsevenligt. 
 
Også vores hjemmeside har fået nyt lay-out. Her er redigeringen ligeledes overgået til 
sekretariatet, så vi er sikre på, at den løbende bliver ført a`jour. Over 65 000 besøgende 
viser, at siden bliver brugt og er med til at vise foreningens ansigt udadtil.  
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At planlægge årskurset fylder meget henover året. Punktet er på dagsordenen på alle 
bestyrelsesmøder, og imellem møderne bruger Marianne Lundsgaard meget tid på at finde 
frem til de rigtige foredragsholdere og forhandle vilkår på plads med dem, de tilmeldte 
udstillere og kursusstedet. Bestyrelsen har gjort sig mange overvejelser i forhold til at lade 
Lundbeck afholde et symposium i år. Vi har konkluderet, at det er en god mulighed for at 
løfte niveauet og tilføre årskurset noget nyt. Hvis evalueringen af dette tiltag er positiv, er 
det bestyrelsens holdning, at muligheden fremover også skal stå åben for andre 
samarbejdspartnere. 
Endnu et nyt tiltag er, at administrationen vedr. tilmelding af deltagere fra i år er trukket 
hjem til sekretariatet, så alle kontakter fremover foregår via vores bogholder Hanne 
Schulze, hvilket både økonomisk og planlægningsmæssigt er en fordel for DKDK. 
 
Netværksarbejdet i regionerne: 
P.g.a. strejken blev vores planlagte halvårsmøde med regionsrepræsentanter i april aflyst, 
hvilket vi i bestyrelsen beklager meget. I stedet har vi prøvet at holde jer a`jour via mails, 
lige som I har været behjælpelige med vidensdeling og løsningsforslag til de medlemmer, 
der har henvendt sig.  
Opgaven med at få netværkene til at fungere i de store regioner er svær. På vores møde 
med regionsrepræsentanterne i går kom vi frem til følgende anbefalingerne: 
Ø Den enkelte region deler sig op i 2-4 geografisk afgrænsede områder. Hvert 

område har1 regionsrepræsentantpræsentant, som er tovholder på  2 DKDK-
erfamøder om året. 

Ø DKDK søger i samarbejde med Servicestyrelsen og Nationalt videnscenter for 
Demens at afholde 1-2 temadage om året i de enkelte regioner målrettet 
fagpersonale, der arbejder med demens i kommunerne. 

P.g.a. stor udskiftning i forbindelse med kommunalreformen mangler vi repræsentanter i 
nogle regioner. Vi håber, at I vil melde jer og være med til at løse de spændende opgaver 
der ligger forude. 
 
Generalforsamlingen i år: 
Ved generalforsamlingen i år skal vi have fundet nye medlemmer til bestyrelsen. For at få 
en god geografisk spredning i sammensætningen af bestyrelsen opfordrer vi til, at 
kandidater fra Fyn og Jylland stiller op, men det skal selvfølgelig ikke hindre andre i at 
gøre det. Ligeledes tilstræber vi, at der fortsat er balance i repræsentationen af primær og 
sekundær sektor i bestyrelsen. 
Bestyrelsesarbejdet indebærer 4 møder om året, hvoraf det ene afholdes som et 2 dages 
seminar i forbindelse med en week-end. Vi arbejder meget med uddelegering, således at 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer har et ansvarsområde, men alle afgørende beslutninger 
tages på bestyrelsesmøderne. 
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 
Som bestyrelsesmedlem / suppleant er du medarrangør af årskurset, har mange praktiske 
opgaver i forbindelse med dette og deltager derfor uden betaling. 
 
 
Afslutning: 
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Efter 14 år på formandsposten i DKDK har jeg nu valgt at trække mig og lade nye kræfter 
komme til. Det har været 14 gode år med masser af gode oplevelser og en rivende 
udvikling for foreningen. 
Fra 10 000 kr. på bankbogen og 27 medlemmer, som havde en uddannelse, som ingen 
kendte, er vi i dag blevet en respekteret Landsforening for veluddannede 
demensnøglepersoner, som inviteres med, hvor beslutningerne tages. DKDK var de 
første, der lavede en undersøgelse af kommunernes indsats på demensområdet – en 
undersøgelse, der stadig refereres til, vi har formået at skabe et årskursus, som sikrer vore 
medlemmer løbende efteruddannelse, et nyhedsbrev, som holder medlemmerne 
orienterede om, hvad der sker på området, en velbesøgt hjemmeside, et feriekoncept for 
demente borgere og deres pårørende, en udstilling om demens, som kan lejes, og sidst 
men ikke mindst et fantastisk sammenhold om et område, som vi alle brænder for. 
Alt dette er skabt ved en stor indsats fra alle bestyrelsesmedlemmer gennem årene, 
ihærdige amtsrepræsentanter, og sidst men ikke mindst vores sekretariat med Marianne 
Lundsgaard i spidsen. Du har været med i alle årene, Marianne, og du skal have en stor 
del af æren for, at DKDK i dag er en stor og velfungerende forening med en økonomi, der 
både giver sikkerhed og plads til nye tiltag. 
 
Det er med stolthed, men også vemod jeg forlader posten. Tak for den tillid, I har vist mig 
gennem årene og held og lykke fremover. 

Inge Carlskov. 


