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Ny handleplan for demens 
Demens er for alvor kommet på 

dagsordnen og flere og flere 

initiativer ser dagens lys. Sund-

heds- og ældreminister Sophie 

Løhde har sat sig i spidsen for 

at udarbejde en ny demens-

handlingsplan, og den 30. no-

vember deltog jeg, sammen 

med andre organisationer, selskaber, fagfolk 

samt ordførerne fra satspuljekredsen i Folketin-

get til en rundbordssamtale i ministeriet.  
 
Vi havde alle lejlighed til at give vores bud på, 

hvad vi mener den kommende handlingsplan 

skal indeholde. Der er mange sammenfaldende 

ønsker, så som sammenhæng i indsatsen, til-

strækkelig kapacitet til udredning, kompetence-

udvikling for basismedarbejderne o.s.v. Som 

formand for DKDK fremhævede jeg især områ-

derne sammenhæng i indsatsen, øget fokus på 

de pårørende, hvor muligheden for at den syge 

kan komme i dagcenter og i aflastning, når der 

er behov for det, er meget afgørende - samt 

kompetenceudvikling blandt basismedarbejder-

ne, så de er rustet til de opgaver de møder. Alt 

sammen noget, jeg ofte hører efterlyst fra pårø-

rende.  

 

Satspuljepartierne har indgået aftale om at af-

sætte 470 mio. kr. til udarbejdelse af den natio-

nale handlingsplan i årene 2016 – 2019. Det er 

vigtigt, at der er afsat penge til at finansiere de 

tiltag, der iværksættes.  

Sophie Løhde har hentet input og inspiration i 

England og har fået indblik i, hvordan status er 

her i landet ved besøg forskellige steder. Hun 

har mødt mennesker, der har en demenssyg-

dom og har hørt, hvilke udfordringer de har i 

dagligdagen. På DKDKs  Årskursus lærte hun 

Iris Ytting at kende og hørte om en pårørendes 

udfordringer. 
 
Demensalliancen er aktiv, og der arbejdes vi-

dere med de igangsatte initiativer med demens-

venligt byggeri, demensvenlige kommuner m.m. 
 
Et nyt Demensrejsehold 

Sundhedsstyrelsen etablerer et demensrejse-

hold og alle kommuner har haft mulighed for at 

søge om at komme i betragtning som projekt-

kommune. Godt 30 kommuner har vist interes-

se, og blandt disse udvælges 5 – 7 kommuner 

som projektkommuner. 
 
Opgaven med at opkvalificere medarbejderne 

på udvalgte plejecentre skal varetages af to-tre 

konsulenter. Jeg er spændt på erfaringerne fra 

projektet og på, hvad rejseholdet kan udrette til 

forskel fra VISO.   
 
Desuden håber jeg, at rejseholdet vil indgå i et 

konstruktivt samarbejde med kommunernes de-

menskoordinatorer. 
 
Alt for lange sagsbehandlingstider for vær-

gemål 

DKDK har sendt et brev til social- og indenrigs-

minister Karen Ellemann, sundheds- og ældre-

minister Sophie Løhde, Civilstyrelsen og Stats-

forvaltningen, hvor vi påpeger, at vi finder det 

helt uacceptabelt, at der i gennemsnit er 16 

ugers ventetid på at få tilkendt et værgemål. Fle-

re af jer gjorde på Årskurset opmærksom på de 

store problemer dette medfører, og vi lovede at 

reagere. I brevet opfordrer DKDK til, at de an-

svarlige politikere og myndigheder tager de nød-

vendige midler i brug for at ændre denne uvær-

dige situation.  
 
Tina Kjeldsen – ny næstformand i DKDK 

På bestyrelsesmødet den d. 2. november har 

DKDK’s bestyrelse konstitueret sig med Tina 

Kjeldsen, demenskoordinator i Greve kommune, 

som næstformand. Bestyrelsen glæder sig til 

arbejdet med Årskursus 2016 samt øvrige opga-

ver. 

Jeg vil ønske jer alle en glædelig Jul og et rigtig 

godt Nytår – med tak for det gamle. 
 
Lone Vasegaard, formand 
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INDHOLD: 
Leder                                                                                                                                                     
Redskab til målrettet pleje af mennesker med..  
Ingen skal gå gennem demens alene                                     
 Psykologer og den tværfaglige demensindsats  
 Symboler styrker kommunikationen         
Motion, grin og sved på panden 
Gudstjeneste med demens 
Foreningen ”Glad motion, Vejen”  
Små nyheder, aktivitetskalender                                                                 
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