Formandsberetning 2008-2009
Så er der gået et år, siden DKDK Inge Carlskov og Dorte Dyre trådte af som henholdsvis
formand og næstformand og at jeg og Dorte Laccoppidan overtog formandskabet. At de
begge ønskede at trække sig, var vi jo bekendt med. Til gengæld glæder vi os over at de
er med os i dag og giver en hånd med at skrive referater fra foredragene her på årskurset.
Det forløbne år har ikke skilt sig specielt meget ud i forhold til de tidligere år, men været
præget af en nysammensat bestyrelse, som har brugt tid og kræfter på at finde den røde
tråd i bestyrelses-arbejdet. Medlemsantallet er pr. dags dato 378, hvoraf 13 er bosat i
Færøerne og 1 i Tyskland.
På demensområdet i Danmark, er der især tre områder jeg tror der har haft stor indflydelse
på demenskoordinatorernes arbejdsområde og hvorom der har været stor medieomtale.
I foråret kom KL med en statusrapport omhandlende demensområdet i kommunerne.
Rapporten er udarbejdet af specialister, nemlig demenskoordinatorer fra 13 forskellige
kommuner. Den konkluderer blandt andet at den største udfordring på det faglige område
ligger i indsatsen overfor den voksende gruppe af demente borgere. Herudover påpeges
11 områder, som kommunerne anbefales at være opmærksom på i fremtiden. Rapporten
kan downloades på KL’s hjemmeside.
I juli måned publicerede Alzheimer Europe, nye rystende tal for antallet af demente med
en kraftig stigning i de kommende 40 år. Nationalt Videnscenter for Demens offentliggjorde
i maj prævalensen af demens for alle kommuner og måtte derfor justere og fremkom med
nye forekomstberegninger. Tallene viste at der i 2050 vil være op mod 200.000 danskere
med demens set i forhold til 78.000 i 2009, hvilket fremkaldte en voldsom debat i
medierne. Alzheimerforeningen udsendte pressemeddelelse og krævede en national plan
for fremtiden. Tina Petersen fra DF og medlem af folketingets Socialudvalg påpegede
forskellige tiltag, der burde igangsættes på demensområdet, som blev videregivet til
Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann.
Løbende gennem det forgangne år har debatten om velfærdsteknologi, GPS og
overvågning givet bekymrende toner. Hvad vil der blive af de varme hænder - vil kolde
robotter og elektronisk overvågning overtage? DKDK’s holdning er, at
velfærdsteknologien, der så småt integreres i demensomsorgen er vigtige hjælpemidler,
men vi skal som demenskoordinatorer forholde os fagligt og kritisk til de udfordringer, der
følger med.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene afholdes i forbindelse med
bestyrelsesinternatet. Øvrige møder afholdes i DKDK’s sekretariat fra kl. 10.00 – 16.00, og
er holdt i god ro og orden og med en god indsats fra alle. Bestyrelsen har i år været
præget af meget fravær, hvilket har betydet, at der ikke har været ressourcer til at
iværksætte nye initiativer.
Af omverden ses vi som en faglig interesseforening, og DKDK blev optaget på indenrigsog socialministeriets høringsliste i forbindelse med ny bekendtgørelse om sammenlignelig
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brugerinformation. DKDK sendte et høringssvar den 5/509, som kommenterede indsatsen
for demente samt aktivitetstilbud til yngre demente.
Indenrigs- og socialministeriet afholdt den 16/6 09 møde med forskellige
interesseorganisationer og patientforeninger med drøftelse af magtanvendelsesreglerne.
DKDK henvendte sig og håbede på en invitation, men fik desværre afslag. Vi har ifb. med
Årskurset drøftet med kontorchef i Socialministeriets Ældrekontor, Jakob Krogh, om
muligheder for at DKDK fremover vil blive inviteret til lignende møder og håber på en
positiv tilbagemelding.
DKDK har sagt ja tak til en invitation til de Norske Demensdage primo december 2009,
hvor vi anmodes om at holde oplæg med temaet Organisering af Demenskoordinatorer
i kommuner og nationalt. Gitte Kirkegård og Ane Eckermann deltager på vegne af
DKDK.
Bestyrelsesinternat november 2008
Formålet med det efterhånden traditionelle 2 dages bestyrelsesinternat, var at afklare det
kommende bestyrelsesarbejde, gennemgå foreningens vedtægter samt fordele
arbejdsopgaver. Internatet blev også brugt til at drøfte mål og strategier for DKDK. Det var
da også en godt sammenrystet bestyrelse, der tog fra internatet med fælles holdninger til
bestyrelsesarbejdet i DKDK og ikke mindst med fælles fodslag.
Regionsrepræsentanter
Bestyrelsen mødes 2 gange om året med regionsrepræsentanterne dels i Nyborg ifb. med
årskurset og dels et heldagsmøde i løbet året. I november 2008 lagde Servicestyrelsen
lokaler til og inviterede på frokost, da styrelsen deltog i en del af mødet. Formålet med
mødet var at uddybe regionsrepræsentanternes og bestyrelsens fælles forventninger til
samarbejdet i det kommende år samt det fremtidige samarbejde i regionerne med
Servicestyrelsen. Mødet var konstruktivt, og der blev drøftet mange gode
samarbejdsrelationer på tværs af kommuner og regioner. Regionsrepræsentanterne vil
fortsat bistå som referenter ved årskurset, ligesom sekretariatet fremover inddrager
regionsrepræsentanterne ved medlemshenvendelser.
Servicestyrelsen
Servicestyrelsen ønsker fortsat at deltage i DKDK netværksmøder rundt om i regionerne.
Styrelsen er af den opfattelse, at netværksmøderne er et forum, der giver mulighed for at
skabe kontakt med andre samarbejdspartnere på demensområdet og inspirerer til hvor der
skal sættes ind i forhold til servicestyrelsens indsatsområder. Med andre ord – DKDK kan
via netværksmøderne være med til at påvirke den demenspolitiske debat såvel lokalt som
på landsplan. Fuldmægtig Karin Gertsen fra Servicestyrelsen, er kontaktperson for
netværket og har kontakt til alle regioner.
Alzheimerforeningen
Alzheimerforeningen og DKDK afholdt møde i januar måned, med deltagelse af formand,
næstformand og faglig sekretær og Alzheimerforeningens formand og direktør. Formålet
med mødet var, at foreningerne bliver bedre til at inddrage og orientere hinanden i forhold
til aktiviteter og fælles snitflader. Alzheimerforeningen udtrykte stor taknemmelighed for
den indsats mange Demenskoordinatorer yder i de lokale Alzheimerforeninger, i rollen
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som både kommunal samarbejdspartner og som frivillig. Foreningen søgte i foråret
økonomisk støtte til et projekt omhandlende lokale ”teknologipiloter”, hvor DKDK skulle
være en del af styregruppen sammen med andre organisationer og teknologiinstitutter.
Foreningen fik afslag til projektet.
Foreningen har også henvendt sig vedrørende økonomisk samarbejde i forbindelse med
en kommende OBS kampagne for demenslinien i TV. Bestyrelsen takkede nej, grundet de
store udgifter DKDK skulle forpligtige sig til ved projektet.
Demensferie
I år udbød DKDK 2 demensferietilbud. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke tidligere
næstformand Dorte Dyre, der har hjulpet bestyrelsen med at koordinere
deltagerregistreringen i år. Samtidig vil jeg også takke de 4 demenskoordinatorer, som har
været frivillige ferieguider i år. Deltagerantallet i år var 60, hvilket var lavere end de øvrige
år. Bestyrelsen har derfor sammen med regionsrepræsentanter drøftet, om DKDK
fremover skal afholde demensferie og er meget interesseret i at høre jeres meninger.
Nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet udsendes 4 gange om året. Redaktører er Dorthe Lacoppidan og Ane
Eckermann, som sørger for det faglige indhold. Redigering og layout er overgået til
sekretariatet og laves af Lise Sørensen. Lise gør et stort arbejde for at få bladet til at
fremstår med et flot grafisk design der indbyder til at blive læst. Nyhedsbrevet har gennem
det sidste år skiftet layout og øget sideantallet. Dette har betydet en merudgift med
indvirkning på portoudgifterne. Bestyrelsen og regionsrepræsentanterne har drøftet tanker
om Nyhedsbrevet i fremtiden udsendes elektronisk, hvilket bestyrelsen ønsker at høre
jeres mening om.
Hjemmeside
Hjemmesiden blev for et år siden overtaget af sekretariatet. Marianne Engel og Tove
Holdesen er ankerpersoner for hjemmesiden og gennemlæser siden en gang i kvartalet og
bistår løbende med opdatering.
Årets DKDK
Kåring af årets DKDK mener bestyrelsen er en vigtig begivenhed, som giver god
medieomtale. I år har vi ikke modtaget nogen indstillinger, hvorfor bestyrelsen besluttede
selv at indstille et kommunalt projekt, der blev styret af en eller flere demenskoordinatorer.
Bestyrelsen efterlyser ideer til hvordan interessen til at indgive indstillinger kan øges, så vi
fastholder traditionen om at kåre årets demenskoordinator.
Funktionsbeskrivelse
Et ønske fra jer sidste år var, at DKDK udarbejdede et katalog, med ideer til hvad en
demenskoordinator funktionsbeskrivelse kan indeholde. Via Nyhedsbrevet opfordrede
bestyrelsen medlemmerne til at indsende eksempler på funktionsbeskrivelser, men har
kun modtaget 3 eksempler. Bestyrelsen ønsker derfor en tilkendegivelse for, om der
fortsat er behov et ídekatalog.
Sekretariatet
Sekretariatets bistand er uvurderlig. 3 personer udgør sekretariatet faglig sekretær
Marianne Lundsgaard, kursussekretær Karin Kirchherr, og bogholder Hanne Schulze samt
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konsulent Lise Sørensen, som alle er med på årskurset. En særlig tak skal lyde til
Marianne, som det koordinerende led mellem bestyrelse og medlemmer, der med sit store
engagement yder et kæmpe arbejde for foreningen og ikke mindst med at planlægge og
gennemføre årskurset. Sekretariatet modtager flere og flere henvendelser til DKDK, fra
både medieverden, fra pårørende og ikke mindst fra medlemmer. Disse henvendelser
takler sekretariatet på en meget professionel måde. Tak for jeres indsats.
Generalforsamlingen i år
Der skal i år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 1. suppleanten (den der
har fået flest stemmer) deltager i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen arbejder for at afholde
bestyrelsesmøder, som er inspirerede og lærerige, hvor alle yder en stor indsats. Vi
arbejder med uddelegering, således at de enkelte bestyrelsesmedlemmer har et
ansvarsområde, men alle afgørende beslutninger tages på bestyrelsesmøderne. Kirsten
Sejrøe-Szatkowski er villig til genvalg som bestyrelsesmedlem, mens Marianne Engel, ikke
er villig til genvalg. Ligeledes genopstiller suppleanterne Tove Holdensen og Lone
Engmann ikke.
Vi vil gerne sende en opfordring til jer om at stille op til bestyrelsesarbejdet, således at der
kommer friske kræfter i bestyrelsesarbejdet og dermed nye tanker og ideer.
Afslutning
Vi skal som demenskoordinatorer i de kommende år håndtere en øget stigning af borgere
med demens, økonomiske stramninger, ændringer af botilbud til demente, evt. mangel på
medarbejdere samt et øget fokus på velfærdsteknologien. Men i hvilken grad skal vi
arbejde som specialist eller generalist? En af vores udfordringer vil være, hvordan og i
hvilken grad teknologiske hænder kan erstatte menneskelige hænder, og kan de det?
Vores store viden om denne alvorlige fremadskridende og dødelige sygdom skal også
fremover indgå i et tæt samarbejde med alle aktører, og dermed bidrage til et godt liv for
den demente. Vores viden må konstant opgraderes, således at arbejdet med demente er
fagligt velfunderet.
Formand Ane Eckermann 9. september 2009
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