DKDK aktive i forhold til national handlingsplan
for demens

DKDK tilbyder

Formand Lone Vasegaard repræsenterer DKDK i arbejdet om den nye
nationale handlingsplan for demens. Hun har deltaget i to rundbordsmøder i november og januar om status på Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med den kommende nationale handlingsplan for demens.
Lone Vasegaard havde på møderne fokus på:

Hvert år afholder DKDK ferie på
Hotel Nyborg Strand for demensramte og deres pårørende. Det er
ferie, hvor der er opvartning og
planlagte udflugter med ferieguider, der har en uddannelse indenfor demensområdet. Skulle
noget opstå, er der altså professionel hjælp at få. Ferierne er forløbet over en lang årrække, så vi
har en del erfaring med både at
afholde og planlægge.








Informationsindsats
Sammenhæng i indsatsen
Kompetenceløft
Udredning
Plejeindsats
Palliativ indsats

Lone Vasegaard repræsenterer også DKDK i en referencegruppe til det
faglige oplæg til handlingsplanen for demens. Første og andet møde
fandt sted 26. januar og 9. marts i Sundhedsstyrelsen. Der er planlagt
møde for referencegruppen igen 21. april.
Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens finansieres af
satspuljen, hvor der er afsat 470 mio. kr. i årene 2016-2019.
Læs om finansieringen i aftale om i udmøntning af satspuljen for
2016 her.

Ferierne afholdes i juli måned, og vejret har næsten altid været godt, så vi har
kunnet gennemføre de planlagte aktiviteter. I år arrangeres to ferieophold:

Uge 29 (mandag d. 18. juli – torsdag d. 21. juli)

Uge 30 (mandag d. 25. juli – torsdag d. 28. juli)
Hvis der i hjemkommunen er visiteret hjemmehjælp, træder Nyborg Kommunes hjælp til, så pårørende også kan føle, at de er på ferie.
Vi har også aktiviteter på hotellet som spil, fællessang, dans og meget samvær, hvor der er mulighed for at få en snak med ligesindede. Ofte opstår der
små netværk mellem feriegæsterne. Hotellets personale er vant til os, og der
bliver taget hensyn til vores ønsker af forskellig art. Vi har kun mødt velvillighed
og hjælpsomhed.
Hvert år søges om økonomisk bistand fra Tips-og Lottopuljen, der bruges til at
reducere feriegæsterne pris, og er gæsterne medlem af Alzheimerforeningen
kan de én gang søge midler fra Arvid Nilssons Fond til at holde ferie for.
Vi har kun oplevet tilfredse feriegæster, så vi oplever ferierne som en succes,
og mange kommer igen, hvis det kan lade sig gøre. Tilmeldingsblanket udfyldes og sendes til feriekoordinator, der søger for tilbagemeldinger. Mere information og tilmeldingsblanket findes på DKDK´s hjemmeside,
www.demens-dk.dk
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