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Tak for det 24. Årskursus 
Jeg vil gerne på vegne af 
bestyrelsen i DKDK sige 
”mange tak for sidst” efter 
Årskursus 2017. Det var 
nogle rigtig gode dage, 
hvor jeg nåede at hilse på 
mange af jer, bestyrelsen 
med glæde igen kunne 
kåre Årets Demenskoordi-
nator og er stolt over den 
faglighed, der altid kende-
tegner samværet med de-

menskoordinatorer. Endelig var Årskurset som 
altid præget af godt humør.  
Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde gen-
nemgå evalueringerne inden vi allerede her i 
2017 giver os i kast med planlægningen af Års-
kursus 2018. 
 

Konferencerapporten fra Årskurset er en del af 
Nyhedsbrev nr. 3 2017 og har et kort resume 
fra hvert hovedoplæg og hvert seminar. Vi kan 
se af evalueringerne, at mange af jer sætter 
pris på konferencerapporten og bruger den i 
jeres arbejde. 
 

Nyt om puljer, arbejdsgrupper og tænketank 
En del kommuner har fået tilsagn om, at de har 
fået del i de puljer, der uddeles som led i de-
menshandlingsplanen, mens andre er godt 
skuffede efter et stort arbejde. Jeg forstår skuf-
felsen, men sådan er puljesystemet. De uddel-
te midler betyder, at der iværksættes nye og 
spændende initiativer til gavn for mennesker 

med demens og deres pårørende. Bestyrelsen 
i DKDK vil med spænding følge initiativerne 
rundt i landet. Læs mere i den første artikel i 
dette nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen . 
 

Regionerne arbejder på, hvordan udredningen 
skal tilrettelægges fremover. Fakta er, at der 
skal være færre udredningsenheder, og at der 
skal være en udadgående funktion. De endeli-
ge planer er endnu ikke meldt ud, så der ven-
tes med spænding mange steder. 
 

DKDK er repræsenteret i to arbejdsgrupper til 
udarbejdelse af nye nationale kliniske retnings-
linjer. Dels i arbejdsgruppen for ”forebyggelse 
og behandling af adfærdsforstyrrelser hos men-
nesker med demens” og dels i arbejdsgruppen 
”diagnosticering af mild cognitive impairment 
og demens”. Begge arbejdsgrupper har påbe-
gyndt arbejdet og de nye kliniske retningslinjer 
forventes at være færdige i 2018. 
 

Den 6. og 7. oktober afholdt Alzheimerforenin-
gen den 12. tænketank for tidligt diagnosticere-
de og yngre med demens, hvor både menne-
sker, der har en demensdiagnose, og pårøren-
de deltog. 
Deltagerne formulerede ønsker for fremtiden – 
bl.a. at en demensdiagnose bør udløse en 
’familiepakke’ på samme måde som en kræftdi-
agnose udløser en kræftpakke. 
Familiepakken skal være målrettet den enkelte 
families behov og skal bl.a. indeholde en tov-
holder, som støtter og hjælper familien til at få 

hverdagen til at fungere på en værdig måde. 
Som demenskoordinatorer er vi en afgørende 
del af en sådan indsats, og i mit daglige arbej-
de hører jeg, at familierne oplever, at de allere-
de i dag får stor støtte af den lokale demensko-
ordinator. De får ideer og vejledning til, hvordan 
svære ting kan håndteres. De får hjælp til at 
træffe svære beslutninger, og de får en samta-
lepartner, som forstår, hvad det er for en hver-
dag, de er i. 
 

DKDKs generalforsamling og ny  
næstformand 
DKDKs generalforsamling valgte et nyt besty-

relsesmedlem og 2 suppleanter – se bagerst i 

nyhedsbrevet. Bestyrelsen konstituerede sig 

efterfølgende med Gitte Kirkegaard som næst-

formand. 

 

 

Lone Vasegaard 
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