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Servicetjek til Demenskoordinatoren

Bestyrelsen lyttede med og drøfter, hvordan DKDK som
forening kan være med til at løfte denne opgave. Men
en afklaring af egen rolle og praksis ligger først og
fremmest lokalt hos jer. Overvejelser over hvilke begreber og metoder der kendetegner jeres arbejde i den
enkelte kommune, samt hvordan vi hver for sig og i
fællesskab kvalificerer redskaberne.
Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagere for det store
engagement som I viste på Årskurset. Flere førstegangsdeltagere og foredragsholdere har bemærket
dette i deres evaluering. Jeres engagement er med til
at give Årskurset et inspirerende miljø med høj faglighed. Jeres evaluering viste, at såvel temaer som foredragsholdere, Lundbecks symposium og udstillere var
ramt rigtig. DKDK nyhedsbrev nr. 3 indeholder en rapport fra Årskurset. Jeg håber den vil inspirere jer.
Under Årskurset tikkede en invitation til et møde med
Martin Henriksen, socialpolitisk ordfører for Dansk Folkeparti og tillige formand for Folketingets socialudvalg
ind. Invitationen gik på at drøfte demensindsatsen i
Danmark set ud fra DKDK’s holdninger. På mødet – der
fandt sted den 6. oktober - drøftede vi væsentlige punkter som blandt andet uddannelse, besøgsrestriktioner,

Kommunernes Landsforening (KL) udsendte i
slutningen af august måned sit ældrepolitiske udspil 2010 ”Nye ældre, nye muligheder”. Udspillet
redegør for nogle af de udfordringer på ældreområdet som KL ser i fremtiden. I udspillet tages udgangspunkt i ældres ressourcer, i borgerens eget
ansvar, og KL stille spørgsmål om, hvornår det
offentlige skal træde til. Jeg er bekymret og mener
der generelt er grund til bekymring for demensindsatsen og for demenskoordinatorenes rolle i kommunerne. Det forslag fra udspillet – der har haft
størst bevågenhed i medierne - er forslaget om, at
borgere, med et behov for mere end 20 timers
pleje ugentlig, fra kommunen skal kunne mødes
med et krav om at flytte i plejebolig. Også demente kan blive mødt med dette krav, hvis loven ændres.
Budgetterne for 2011 er vedtaget i kommunerne.
Fremtiden tegner barsk for borgere og ansatte.
Flere er utrygge ved tankerne om fremtidens demensindsats. Administration og ældreområdet
bliver to af de hårdest ramte områder. Flere fagforbund frygter, at den danske velfærd står for et
alvorligt tilbageslag og har lanceret begrebet
”farvelfærd”.
I finansloven for 2010 fik regeringen og Dansk
Folkeparti vedtaget en pulje på 300 millioner kroner til styrkelse af kvalitet i ældreplejen i kommunerne. Midlerne er fordelt til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle med afsæt i antallet af ældre. Formodentlig afsættes et tilsvarende
beløb på Finansloven for 2011. Jeg vil opfordre jer
til at søge indflydelse på, hvordan midlerne anvendes, når de enkelte kommunalbestyrelser skal
træffe beslutning. Midlerne er givet som bloktilskud, så de er ikke øremærkede. Derfor er jeres
bevågenhed nødvendig.
Ane Eckerman, Formand DKDK

14. årgang oktober 2010

Særlig seminaret Demenskoordinatoren - mellem
specialisten og håndværkeren, der havde hen ved 100
deltagere - gav grobund for
mange diskussioner. Seminardeltagerne blev - af Line
Folsgaard Petersen, der er
udviklingskonsulent demensstaben i Århus kommune - inviteret til et servicetjek af egen rolle i den kommunale indsats. Provokerende spørgsmål som: Bruger vi vores specialistviden godt
nok? Er vi gode nok til at øge kvaliteten af indsatsen på
demensområdet? rystede kraftigt op i forsamlingen.
Line Folsgaard Petersen opfordrede til, at vi hver i sær
retter et større fokus mod begrebsliggørelse, metodestramhed og kvalitetssikring. Sådan.

boliger. Martin Henriksen fik en oversigt med 9 statements som DKDK mener, er centrale når Folketinget
snart skal tage beslutning om Den Nationale
Handlingsplan. I kan læse disse statements på
DKDKs hjemmeside.
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Årskursus 2010 blev gennemført med rekordhøj
deltagelse.
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