
DemensKoordinatorer 
i DanmarK 

Demenskoordinatoren  
– specialist, nøgleperson, håndværker, ressourceperson!  

På KL’s hjemmeside beskri-
ves demenskoordinatorens 
rolle som følgende:  
”En demenskoordinator arbej-
der koordinerende i forhold til 
borgere med demenssygdom-
me og deres pårørende og 
beskæftiger sig med demens-
problematikker. De er specia-
lister og kommunale ressour-
cepersoner, der underviser og 
vejleder kolleger og andre, er 

idéskabende, udviklende og igangsættende; koor-
dinerer indsatsen i forhold til behandlings- og ple-
jespørgsmål og er nøglepersoner i det tværsekto-
rielle samarbejde på demensområdet”. En super 
god beskrivelse.  
Forventninger til demenskoordinatoren er store og 
mange: Opgaveporteføljen er lang, kompetence-
profilen skal være bred, fagligheden i top og funk-
tionsbeskrivelse og titel varierer fra kommune til 
kommune.  
 
Bestyrelsen har gjort ”Servicetjek af demenskoor-
dinatoren” til en af årets mærkesager. Det sker 
ved at sætte fokus på kvalitetssikring af demens-
indsatsen gennem afklaring af demenskoordinato-
rens faglighed og kompetencer. Sekretariatet har 
modtaget 27 svar på de i alt 107 udsendte spør-
geskemaer - svar der nu analyseres. Foreløbige 
resultater viser ikke overraskende, at demensko-
ordinatorer efterlyser værktøjer, som kan kvalitets-
sikre arbejdsopgaver og redskaber til at øge de-
menskoordinatorens bevidsthed om metodestram-
hed og begrebsliggørelse. 
 
Årskursus og generalforsamling 
Program for DKDK Årskursus 2011 udsendes 
sammen med dette nyhedsbrev.  Som et nyt tiltag 
er Årskursets første dag tilrettelagt i samarbejde 
med Servicestyrelsen. Førstedagen bærer titlen: 
”Kvalitetssikring af demensindsatsen”. Samarbej-
det betyder, at Årskursus 2011 kan udbydes billi-
gere end sidste år, samt at Servicestyrelsen – kvit 
og frit - inviterer de 98 kommuners ældrechefer til 
at deltage på Årskursets første dag. Kvalitetssik-
ring af den kommunale demensindsats sikres ikke 
mindst gennem ledelsesmæssig opbakning og 

ansvar, så tag din ældrechef med. DKDK ser frem 
til tre spændende dage og håber at se rigtig man-
ge af jer. 
På generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag 
til vedtægtsændring af §2 (formål) og §3 
(medlemskreds), samt om at nyhedsbreve frem-
over udelukkende udsendes elektronisk. Læs me-
re på side 8. 
 
Besøgsrestriktioner – lov vedtaget 
Folketinget vedtog den 24. maj 2011 en ændring 
af Lov om Social Service. Lovændringen betyder, 
at kommunalbestyrelsen kan indføre besøgsre-
striktioner, men kun hvis ganske særlige forhold 
taler herfor, f.eks. at den besøgende udøver vold, 
trusler mm. over for beboer og/eller personale. 
Loven er indført som Folketingets reaktion på få  
spektakulære medieomtalte enkeltsager. Min 
holdning er, at vi alle har et ansvar for at undgå, at 
en sag går i hårdknude og evt. udvikler sig til et 
besøgsforbud. Ordentlig kommunikation, fagligt 
samarbejde med pårørende, ledelsesmæssigt 
ansvar, en god indflytning med forventningsaf-
stemning mellem plejepersonale og pårørende, er 
tiltag, der forebygger misforståelser mellem pro-
fessionelle og pårørende. Som demenskoordina-
torer har vi erfaring i pårørendesamarbejde og kan 
være med til at vise vejen, så besøgsrestriktioner 
undgås. 
 
Nyhedsbrev 2 
Som følge af at 2011 er udråbt som Frivillighedsår 
sætter vi i dette nyhedsbrev fokus på forskellige 
vinkler af frivillighedsområdet. Nyhedsbrevet indle-
des med en artikel af Socialminister Benedikte 
Kiær. At tænke i frivilliges indsats kræver et balan-
ceret samarbejde og et ledelsesmæssigt ansvar. 
Frivillig indsats er kommet for at blive, men hvor-
dan skabes frugtbare relationer mellem professio-
nelle og frivillige? Kommunernes økonomi er 
stram, men hvilke opgaver kan og må frivillige 
løse? Der er mange spørgsmål, og faktisk også 
rigtig mange gode erfaringer. 
 
God læselyst og på gensyn i Nyborg. 
 
 
Ane Eckermann 
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