DemensKoordinatorer i DanmarK

Vi lærte nye begreber og praksisser: Delirtaske,
arousal og at der er kun tale om innovation, hvis
der skabes merværdi – ellers er der bare tale om
en forandring. Især et begreb er igen og igen
poppet op for mit indre blik: ”Det anerkendende
forhør”. Professor Marianne Horsdal karakteriserer en del af omsorgspersonalets praksis med
dette begreb. Vi lytter, vi anerkender i samtalen,
men magtrelationen er altid tilstede – deraf betegnelsen forhør. Marianne Horsdals blik på ”det gode” som vi gør, maner til eftertanke. Et årskursus
med mange mennesker der gav rig mulighed for
at pleje sit netværk eller skabe nye kontakter. Et
årskursus som du kan læse mere om i Nyhedsbrevet, hvor der er referat fra både hovedoplæg
og de mange seminarer.
Den 21. september var det den internationale Alzheimerdag. Dagen blev over hele verden markeret gennem arrangementer, der gjorde opmærksom på Alzheimers sygdom og som skulle med-

virke til at bryde tabuer om demens. “Stigma” var
temaet for dagen. Mange ved fortsat ikke nok om,
hvad demens er, og hvilken betydning demens
har for patienter og pårørende. De oplever at blive stigmatiseret i samfundet og føler sig
”udelukket”. Ligesom mange patienter har svært
ved at tale åbent om sygdommen på grund af
manglende forståelse fra omverden.
En nyligt publiceret rapport udgivet af det Internationale Altzheimerforbund viser, at 75 % af alle
personer med en demenssygdom oplever, at der
er negative associationer forbundet med sygdommen. Derfor er oplysning om demenssygdomme
stadig meget væsentlig.
I DKDK ser vi frem til den kampagne, som Socialstyrelsen er i fuld gang med at forberede og som
forventes at være klar primo 2013. En kampagne
der målrettes faggrupper eller andre, som møder
mennesker med demens udenfor den kommunale
eller offentlige kontekst.
Jeg håber og tror på, at vi i Danmark er længere
fremme med oplysning og anerkendelse af borgere med demenssygdomme, end man er i mange
andre lande. Jeg er sikker på, at demenskoordinatoren yder en stor indsats i forhold til en afstigmatisering på demensområdet.
Et andet tema, som har været på dagsorden den
senere tid, er sagen om ”optisk bedrag”. Dekorerede døre, sorte måtter og fiktive busstoppesteder
på plejecentre rundt om i Danmark. Hvor ligger
grænsen mellem at udøve magt eller et socialpædagogisk tiltag? Er det forebyggende tiltag eller
kan man tale om frihedsberøvelse? Optisk bedrag

kan således medvirke til at forebygge konfliktsituationer i forholdet til demente beboere i plejeboligen. Men det er vigtigt at understrege, at disse
tiltag ikke må stå alene, og at der altid ligger en
faglig vurdering forud for den socialpædagogiske
løsning. Det er også vigtigt at understrege, at disse løsninger altid drøftes i tæt samarbejde mellem leder og medarbejder. Når medierne med
provokerende overskrifter som f.eks. ”optisk bedrag holder demente inde”, må vi som demenskoordinatorer forholde os professionelt til de reaktioner, der kommer.
Generalforsamling og DKDKs fremtid
På generalforsamlingen blev jeg genvalgt som
formand for de kommende to år. Jeg siger tak for
jeres tillid. Bestyrelsen konstituerede sig med Gitte Kirkegaard som næstformand, så der er ingen
ændring på den post. Vi glæder os til det fortsatte
samarbejde og arbejde for DKDK og vil løfte i flok
– både i foreningen og i bestyrelsen. Læs mere
om den nye bestyrelse på bagsiden af nyhedsbrevet.
Med endnu engang tak for et godt årskursus ønsker jeg god læsning til nyhedsbrevet, der indeholder referater fra de mange oplæg og seminarer fra årskurset.
Ane Eckermann, Formand DKDK
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Årskursus 2012 er vel overstået
og med stor tilfredshed og succes. Som formand var det fantastisk at møde veloplagte og engagerede medlemmer og få mulighed for at snakke med medlemmerne igennem de tre dage.
På Årskursus blev vi udfordret på
vores tankegange, udfordret på
teknologiens muligheder, udfordret på vores forståelser af egen og andres praksis og udfordret
på, hvad vi kan (skal) gøre for at fastholde demensområdet som et væsentligt område med
politisk og ledelsesmæssigt fokus.
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Stigmatisering og optisk bedrag!

