Mundtlig beretning - Generalforsamling i DKDK – den 13. september 2012
For fjerde år i træk står jeg som formand for Demenskoordinatorerne i Danmark på talerstolen for
at aflægge årsberetning. Foreningen er betydningsfuld for mig og jeg må sige, at jeg er stolt af at
kunne repræsentere DKDK når jeg kommer rundt om i Danmark, men også når på mine rejser i
både Sverige og Norge. Kun i Danmark er demenskoordinatorerne samlet i en interesseforening,
og det giver genlyd og ønsker om at høre om DKDK. Sidst i oktober skal jeg mødes med 20 Hollandske myndighedspersoner, som skal høre om demensindsatsen her i Danmark – men de har udtrykt
et særligt ønske om at høre om Demenskoordinatorer i Danmark, om hvordan vi er organiseret og
hvordan vi sikre en faglig viden som kommer den demente til gode. På en sådan dag er det med
stolthed jeg fortæller om jeres kæmpe engagement, jeres faglighed og ikke mindst jeres energi –
en historie.
DKDK´s skriftlige beretning giver en bred orientering om foreningens aktiviteter i det forgangne
forenings år og har været tilgængelig på foreningens hjemmeside fra 3. september. I dag giver jeg
et kort resume og trækker nogle centrale punkter ud.
Det forgange foreningsår har været præget af økonomiske stramninger i både kommuner og regioner. Stramninger der mærkes og som derfor giver demenskoordinatoren store udfordringer i
hverdagen. Demenskoordinatoren må derfor fortsat forbedre og udvikle de produkter, vi allerede
har samtidig med at finde på noget fundamentalt nyt. Kreativitet er at skabe noget som hidtil ikke
har eksisteret. Den udfordring har vi, der arbejder på demensområdet, dagligt – også i fremtiden.
Noget af det som har optaget bestyrelsen i det forløbne foreningsår har været forløbsprogrammene i de fem regioner. Bestyrelsen ser forløbsprogram for demens som yderst betydningsfuldt, da
det giver en bedre mulighed for at yde den rette indsats og behandling. Bestyrelsen er også af den
opfattelse, at det er mindre stigmatiserende at have fx en Alzheimers sygdom end ”bare” være
dement. Endelig ser bestyrelsen demenskoordinatoren have en vigtig rolle som forløbskoordinator. En funktion, som demenskoordinatoren altid har anset som sin fornemmeste opgave.
Ligeledes har bestyrelsen været optaget af opfølgningen af den nationale handlingsplan på demens, hvor Gitte Kirkegaard er repræsenteret i følgegruppen for fire projekter som Socialstyrelse
skal gennemføre. Endvidere har DKDK bidraget til at finde informanter til Socialstyrelsens undersøgelse om behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom, som ikke bor i plejeboliger. Bestyrelsen har også været optaget af det arbejde der er iværksat i januar mhp. at udarbejde kliniske retningslinjer for demens. DKDK er repræsenteret i både
arbejds- og referencegruppen ved Kirsten Ryssing.
Andre aktiviteter
Økonomi
DKDKs økonomi er baseret på kontingentindtægter og på offentlige tilskud til demensferien. Bestyrelsen arbejder ulønnet, dog får formanden et mindre honorar. DKDK´s regnskab fremlægges på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen har holdt 4 ordinære møder, heraf ét i forbindelse med bestyrelsens årlige 2-dages
internat. Bestyrelsesmøder holdes i DKDK’s sekretariat på Jernbane Allé 54 i Vanløse og er hel
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dagsmøder. På internatet i januar 2012 afklarede bestyrelsen linjerne for det kommende års arbejde. Bestyrelsen har et højt ambitionsniveau og ønsker at have fokus på aktuelle “brændpunkter” på demensområdet. Niveauet står desværre ikke mål med bestyrelsens kræfter. Derfor er der
løbende gennem året været drøftelser med henblik på prioritering af fokusområder, som bestyrelsen fandt krævede særlig opmærksomhed og handling.
Til jer i bestyrelsen vil jeg takke for jeres indsats. På trods af at I alle har mange opgaver forbundet
med jeres daglige arbejde, møder I altid velforberedte til møderne med engagement og altid godt
humør. Det bevirker vi får nogle gode diskussioner i en rar atmosfære med respekt for hinandens
forskelligheder.
Regionsrepræsentanter
I nogle regioner er der én repræsentant, i andre regioner flere. Listen over regionsrepræsentanter
fremgår af www.demens-dk.dk. Gitte Dalgaard, Jytte Hansen og Tove Holdensen ønsker at stoppe
som regionsrepræsentanter. For Region Nordjylland betyder det at der skal findes en eller to nye
repræsentanter og Gitte fortsætter indtil nye er fundet. Bestyrelsen sætter stor pris på samarbejdet med regionsrepræsentanterne og med den faglige sparring der foregår i løbet af året og når vi
mødes på de to årlige møder. På heldagsmødet i år drøftedes de Kliniske retningslinjer for demens,
takling af tvangsbehandling af demente samt overvejelser i forhold til afrapporteringen fra kommissionen om Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til også at takke regionsrepræsentanterne for jeres indsats. Det er
ikke altid en let rolle at være repræsentant for regionerne, og føre sig ajour med demensindsatsen
i stort et geografisk område og med mange kommuner.
Andre samarbejdspartnere:
At sikre gode relationer med DKDK´s samarbejdspartnere prioriterer bestyrelsen som en vigtig opgave idet vi herigennem får mulighed for at påvirke på flere niveauer. Samarbejdet med Alzheimerforeningen, Socialstyrelsen, Kommunernes Landsforening og ikke mindst DANSKE ÆLDRERÅD,
sker gennem mailkorrespondance, møder og når bestyrelsen deltager på konferencer. Ligeså udnyttes samarbejdet i forbindelse med høringssvar, så vi løfter i flok for den gode sag. I forhold til
Danske Ældreråd har vi en særlig relation idet DKDK jo huses i deres lokaler. Vi udarbejder hvert år
en samarbejdsaftale med hensyn til sekretariatsbistand, husleje mm. Jeg vil derfor benytte chancen for at sende en tak til Danske Ældreråd via Kirsten Feld for jeres gæstfrihed.
Sekretariat
Sekretariatet er beliggende i Vanløse, hvor alle bestyrelsesmøder holdes. Sekretariatets medarbejdere er i det forgange år blevet reduceret med 1 medarbejder og tæller nu Marianne Lundsgaard
og Lise Sørensen. Men alligevel har de to formået at være omdrejningspunkt for bestyrelsen og for
medlemmer og ydet en kompetent og altid prompte indsats. I det forgange foreningsår har sekretariatet påtaget sig nye arbejdsopgaver for bestyrelsen i form af referatskrivning og udarbejde oplæg til Nyhedsbrevets ledere. Også i forbindelse med den store interesse for Årskurset er der forbundet mange opgaver for de to medarbejdere.
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En stor tak for Marianne og Lises indsats, som er helt uundværlig og ydes på en professionel og
faglig måde. Til dig Marianne skal lyde en særlig tak. Du spreder så meget energi på bestyrelsesmøderne og dit engagement på demensområdet er fantastisk. Som formand har du og jeg er tæt
samarbejde og her kan jeg kun i ydmyghed rette dig en stor personlig tak. Jeg er ikke altid let at
fange i hverdagen, så ofte bliver det aftner og weekends når vi to drøfter forskellige sager. Jeg kan
kun sige som sidste år - du er en meget stor hjælp for mig. Tak for det.
Afslutning
Med risiko for at virke pralende tillader jeg at påstå, at DKDK’ s medlemmer som frontløbere har
været en vigtig del af udviklingen der har bidraget til et godt ”demensliv”. Udviklingen har taget en
aktuel drejning og demenssygdomme er anerkendt i samfundet og anses som en folkesygdom. En
udvikling der har medvirket til at gøre demensområdet mere vedkommende på flere niveauer.
Som specialister oplever jeg at en stor respekt for Demenskoordinatorens arbejde. Men …vi skal
passe på ikke at hvile på laurbærrene, men til stadighed arbejde for at kvalitetssikre vores arbejde,
hvilket indebærer at arbejde med os selv – både fagligt og personligt. Vi kan f.eks. medvirke i evidensbaserede udviklingsprojekter og dermed bidrage til at skabe ny viden, som kan gavne demensindsatsen.
Som forening mærkes at kravende til demenskoordinatoren er ændret gennem tiden og at det stiller nye krav til bestyrelsesarbejdet.
På sidste års generalforsamling var der en del debat omkring foreningens synliggørelse – bestyrelsen er af den mening at den enkelte demenskoordinator er ansvarlig for at synliggøre sig i egen
organisation. Bestyrelsen tilstræber synlighed via medier, gennem deltagelse i møder, referenceog arbejdsgrupper, hvor demens er omdrejningspunktet. Ligeledes søger bestyrelsen at have fingeren på pulsen gennem DKDK´s nyhedsbrev samt takker ja til invitationer fra politisk niveau. Vi er
opsøgende og besvarende i forhold til høringssvar, samarbejder med andre interesseforeninger og
patientforeninger. Ikke mindst Årskurset viser med den store tilslutning DKDK’s synlighed.
Men på trods af ovennævnte er det vanskeligt at spå om fremtiden for demenskoordinatoren og
om foreningen DKDK´s struktur og organisation? Overvejelser som I medlemmer måske kan give
jeres besyv med i forhold til det kommende bestyrelses år.
Hermed overlader jeg såvel den skriftlige som mundtlige beretning til behandling i generalforsamlingen.
Formand DKDK Ane Eckermann
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