ÅRSBERETNING FOR DKDK
2007
Indledning:
Ved årskurset sidste år var der blandt medlemmerne generel optimisme, men også
nogen usikkerhed i forhold til, hvordan kommunesammenlægningen ville påvirke den
enkeltes hverdag. Ville arbejdsvilkårene være de samme eller ville der komme nye
opgaver til? Hvordan ville politikerne prioritere demensområdet? Hvilket
serviceniveau skulle være gældende for denne svage gruppe af borgere?
Ser vi tilbage på de 8 måneder, der er gået, må vi konstatere, at situationen langt fra
er afklaret. Kommunerne kæmper med edb-problemer, mangel på kvalificeret
personale, nye opgaver – og ikke mindst en anstrengt økonomi. Derfor arbejder nogle
demenskoordinatorer fortsat alene, selv om kommunen er blevet 4 gange så stor,
mens andre kommuner fra starten har opprioriteret området og ansat det antal
demenskoordinatorer, der skønsmæssigt er brug for.
Sekretariatet i DKDK får af og til henvendelser fra medlemmer om organisering,
funktionsbeskrivelser, lønindplacering m.m. Som interesseforening forsøger vi at
hjælpe ved at inddrage regionsrepræsentanternes og bestyrelsens viden og erfaringer.
For at undgå udbrændthed er det vigtigt for den enkelte at få afklaret arbejdsgiverens
forventninger i forhold til mængden af opgaver og kompleksiteten i disse. Om
nødvendigt må der prioriteres og ikke mindst dokumenteres, hvilke opgaver der ikke
bliver løst. Dermed er man medvirkende til, at der politisk tages stilling til, om
kommunens indsats på demensområdet er tilfredsstillende.
Den samordnede demensudredning er ved at få fodfæste, og flere regioner er ved at
udarbejde frivillige sundhedsaftaler på demensområdet med kommunerne og de
praktiserende læger. Der er ingen tvivl om, at det vil udløse flere demenskoordinatorstillinger, da en udredning ikke kan stå alene, men er startskuddet til en
livslang koordineret indsats for den demente borger med afdækning af behov,
udvikling af tilbud, rådgivning og opfølgning.
At man fra regeringens side har fokus på demensområdet, har vi fået mange beviser
på. Servicestyrelsen har samlet og formidlet viden fra Daisy- og Odaprojekterne,
afholdt temadage rundt om i landet, udsendt informationsmateriale, evalueret
magtanvendelseslovgivningen, samt udsendt guide til alarm- og pejlesystemer.
Ligeledes har Socialministeriet afsat 100 mill.kr. i henholdvis 2007 og 2008 til bedre
ældrepleje, penge der i høj grad kommer landets demente borgere til gavn, da de kan
bruges på tiltag på det enkelte ældre- eller aktivitetscenter.
Et nationalt videnscenter for demens har i mange år været på ønskelisten og ser nu ud
til at blive til virkelighed. Sundhedsministeriet har i satspuljeaftalen for 2007 – 10
afsat 7 mill. kr. til formålet. Projektet vil endvidere blive støttet af Sygekassernes
Helsefond.
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Formålet med Videnscenter for Demens, som tilknyttes Hukommelsesklinikken på
Rigshospitalet, er dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i
forhold til udviklingen af konkrete sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på
demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til
regionerne og kommunerne.
Bestyrelsens arbejde:
Tro mod de visioner og mål, som bestyrelsen udarbejdede i 2005 har vi arbejdet
intenst på mange forskellige fronter:
o Tilrettelæggelse af Årskursus 2007 med fokus på demenskoordinatorens /
konsulentens rolle
o Udarbejdelse af ny udstilling med information om demens til borgeren
o Udarbejdelse af pjece, der fortæller om foreningens arbejde
(Var bl.a. vedlagt det materiale, som dronning Silvia fik under sit besøg på
Rigshospitalets hukommelsesklinik)
o Deltagelse med DKDK stand på Rehab-messen i Fredericia
o Revidering af DKDK`s hjemmeside
o Nyt lay out til Nyhedsbrevet med farvetryk
o Afholdelse af 3 ugers demensferie på Hotel Nyborg Strand
Samarbejdet med regionsrepræsentanterne:
I det forløbne år har vi styrket kontakten ved - udover mødet på årskurset - at
arrangere et heldagsmøde i foråret mellem bestyrelsen og regionsrepræsentanterne. Et
væsentligt punkt på dagsordenen var den fremtidige organisering i DKDK. Selv om
det endnu er svært at få overblik over behovet i de enkelte regioner, er overvejelserne
begyndt og kan bruges, når det endelige forslag skal vedtages.
Regionsrepræsentanterne ønsker at blive brugt noget mere og være synlige i forhold
til DKDK. Det er en god udmelding for os i bestyrelsen og udmøntede sig bl.a. i
hjælp til udformning og bemanding af standen på Rehab - messen i Fredericia og her
på årskurset, hvor det i år er regionsrepræsentanter, der er tovholdere ude i
seminarerne og på den måde aflaster bestyrelsen. Endelig skal
regionsrepræsentanterne være behjælpelig med at samle stof ind til Nyhedsbrevet.
Medlemskontakt:
I årets løb får vi mange henvendelser fra vore medlemmer med spørgsmål, gode ideer
og efterspørgsel på andres erfaringer. 3 af vore medlemmer har også brugt fire dage
af deres sommerferie som ferieguider sammen med medlemmer af bestyrelsen,
hvilket vi gerne vil sige en stor tak for.
På grund af kommunesammenlægningen har der været udmeldinger af DKDK, da en
del af medlemmerne har fået andet arbejde. Men heldigvis har vi fået et større antal
nye medlemmer, så resultatet fortsat er et stabilt medlemsgrundlag på omkring 360
medlemmer.
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Flere og flere får deres medlemskontingent betalt af kommunen. Det er i sig selv en
glædelig udvikling, men da indbetalingen foregår elektronisk, giver det mange
problemer i sekretariatet, da man ofte ikke kan se, hvilket medlem, det drejer sig om,
men kun kommunens afsenderadresse. Derfor oplever nogle at få rykkere, selvom der
er betalt. Sekretariatet arbejder på at finde en løsning, der er holdbar for begge parter.
Sekretariatet:
DKDK har sekretariat i fællesskab med Danske Ældreråd. I efteråret 2006 blev den
hidtidige lejekontrakt opsagt af OS, da de selv havde brug for pladsen, men heldigvis
var der mulighed for at etablere sig i egne lokaler i samme bygning. Det har givet
mere plads til medarbejderne i det daglige og mulighed for at afholde
bestyrelsesmøder på stedet.
Foruden Marianne Lundsgaard, som er sekretariatsleder, består personalet af
kursussekretær og bogholder Hanne Schulze, konsulent Lise Sørensen og
projektmedarbejder Nana Gerstrøm Alsted. Som det fremgår af budget og regnskab,
er DKDK`s andel 1/12 af huslejen, Marianne Lundsgaards løn, samt
10 000 kr til bogholder.
Økonomi:
DKDK har en sund økonomi, der giver mulighed for nye tiltag og sikkerhedsgaranti i
forhold til projekter som demensferie og årskursus. Selv om målet er, at demensferien skal hvile i sig selv, har DKDK i år været nødt til at give et mindre tilskud
p.g.a. ophørt støtte fra EGV. Heldigvis har vi tilsagn fra Socialministeriet om støtte
på 40 000 kr. både i 2007 og 2008. Da vi fortsat ønsker at holde prisen på dette
ferietilbud i et leje, hvor alle kan være med, er bestyrelsen nu på udkik efter
sponsorer, der kan gå ind i stedet for EGV.

Afslutning:
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til vore medlemmer, regionsrepræsentanter,
bestyrelse og sekretariat for et godt samarbejde i året, der er gået. Mange af jer har
løftet store opgaver og vist et engagement, som er guld værd for en forening som
vores. Også tak til Dorthe Dadge, som af personlige årsager har været nødt til at
fratræde sin suppleantpost i bestyrelsen.

Inge Carlskov
Formand.
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