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En ny kommunal virkelighed 

Få dage efter sidste 
nyhedsbrev udkom, 
præsenterede stats-
minister Lars Løkke 
Rasmussen rege-
ringsrokaden. Bene-
dikte Kiær afløste Ka-
ren Ellemann og Ber-
tel Haarder afløste 
Jakob Axel Nielsen. 
Rokaden betød, at 

Indenrigsministeriet blev flyttet tilbage til 
Sundhedsministeriet, og at Benedikte Kiær 
er minister for et rent socialministerium.  
 
DKDK hilser begge ministre velkommen og 
ser frem til et godt samarbejde om opgaver-
ne på demensområdet. DKDKs mål er at 
øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, 
der lider af demens. Et mål som DKDK sø-
ger opfyldt gennem påvirkning af den de-
menspolitiske debat såvel i kommuner som 
på landsplan.  
 
DKDK takkede i april med glæde ja til invita-
tionen fra den arbejdsgruppe der har som 
kommissorium at udarbejde et udkast til Den 
Nationale Handlingsplan for demens. DKDK 
fik på mødet mulighed for at fremlægge for-
eningens holdninger til, hvad der bør vægtes 
i handlingsplanen. Jeg er af den opfattelse, 
at den koordinerende indsats, er et væsent-
ligt tiltag, som bør indtænkes i handlingspla-
nen. Jeg fik den klare opfattelse, at udvalget 
lyttede med interesse til DKDKs oplæg.  
 
At kommunerne fattes penge, at flere bud-
getter for 2010 er genåbnet, samt at kommu-
nerne lægger meget stramme budgetter for 
de kommende år er et faktum. Flere med-
lemmer og demensteams frygter at kommu-

ner i det kommende budget vil foreslå ned-
skæringer på demensområdet. Også stillin-
ger som demenskoordinatorer er i fare. 
DKDK er ikke alene om denne frygt - også 
Alzheimerforeningen giver udtryk for bekym-
ring for denne udvikling.  
 
DKDK har forståelse for at kommunernes 
økonomi er trængt og enig i, at der må findes 
løsninger. Men løsningerne skal være fagligt 
funderet og her har demenskoordinatorerne 
en faglighed som kan bringes i spil. Hvis 
kommunerne vælger at nedprioritere de-
mensindsatsen vil det betyde en forringet 
kvalitet for en af de svageste borgergrupper. 
Omend en borgergruppe der er kraftig i 
vækst. Nationalt Videnscenter for Demens 
fremlagde i maj 2009 tal, der viser en vold-
som stigning i antallet af borgere med de-
menssygdomme frem til 2040. 
 
Demenskoordinatoren havde en fremtræ-
dende plads i de tidligere samarbejdsmodel-
ler – som nu afløses af de regionale forløbs-
programmer. Jeg håber at demenskoordina-
torfunktionen bliver en af ”skal”-opgaverne i 
den fremtidige demensomsorg – og forankret 
det bedst mulige sted for den demente bor-
ger. 
 
DKDK vil følge udviklingen hen over somme-
ren tæt og på den kommende generalfor-
samling drøfte situationen i kommunerne. 
Det er ikke muligt for DKDK at skabe et over-
blik over i hvilken grad der skæres på netop 
demensindsatsen i de enkelte kommuner, 
men vi hører gerne fra medlemmer.  
 
Vel mødt til årskursus d. 8. – 10. september 
2010 på Hotel Nyborg Strand. 
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