
DemensKoordinatorer i DanmarK 

Et nyt foreningsår, en ny regering og et nyhedsbrev i nye klæder  
DKDK har for 18. år i træk 
afviklet et fagligt stærkt og 
velbesøgt tre-dages Års-
kursus. Igen i år sprang vi 
rekorden fra sidste år og 
kunne på Årskursets første 
dag byde velkommen til 
380 deltagere, gæster og 
udstillere. Blandt de man-
ge deltagere var knap 70 
kommunale ledere og che-

fer, der havde takket ja til at deltage på Års-
kursets første dag – en dag der blev afviklet i 
samarbejde med Servicestyrelsen under 
overskriften ”Kvalitetssikring af demensind-
satsen”. De kommunale ledere og chefer var 
inviteret, så de – sammen med deres de-
menskoordinator – kunne blive inspireret til 
den fremtidige demensindsats i kommunen. 
 
Jeg håber, såvel ledere som demenskoordi-
natorer blev inspireret til øget samspil mellem 
ledelses- og praksisniveau. Tæt samspil er 
nødvendigt for at sikre såvel faglig som orga-
nisatorisk kvalitet. Tæt samspil medvirker til, 
at demensområdet konstant er synligt hos 
beslutningstagerne, hvilket kan lette faglig 
prioritering af ressourcer. 
 
Forventninger til demenskoordinatorens kva-
lifikationer er stigende. Det skyldes ikke 
mindst faglige krav om bredere kompetencer 
og om dokumentation af effekt. Kvalitet, ak-

kreditering og bevidsthed om metoder er i 
dag en naturlig del af en demenskoordinators 
faglighed. En udfordring for os er at sikre, at 
kvaliteten i demensindsatsen ikke forringes, 
men forbedres. Noget er vi selv herre over, 
andet kan vi ikke påvirke. Som specialister 
har vi en vis autonomi og respekt i kommu-
nerne – og det er godt. Vi skal ikke hvile på 
laurbærrene, men til stadighed arbejde for 
faglig kvalitetssikring, hvilket også indebærer 
at arbejde med os selv - fagligt og personligt. 
 
Mange emner blev drøftet i hovedforedrag og 
seminarer, og mange erfaringer blev udveks-
let i pauser og sene nattetimer. Hovedparten 
af dette nyhedsbrev er en faglig rapport, som 
fastholder pointer og viden fra årskursets ho-
vedforedrag og seminarer.  
 
Årskurset blev afholdt midt i valgkampen – et 
valg der resulterede i nye politikere på alle 
poster. Ny social- og integrationsminister, ny 
sundhedsminister og et helt nyt socialudvalg i 
folketinget. Vi vil, i det omfang det er muligt, 
komme med indspark og gode idéer til alle 
nyvalgte folketingspolitikere. 
 
I kommunerne arbejder kommunalpolitikere 
og fagfolk ihærdigt for at få budgetter til at 
hænge sammen – også på social- og sund-
hedsområdet. Det er hårde tider med ned-
skæringer. Vi må tænke alternativt og have 
øje for de bedste, såvel kendte som nye, løs-

ninger, der kan rummes indenfor den mulige 
ramme.  
 
En enig generalforsamling besluttede, at 
DKDKs nyhedsbrev fremover udsendes elek-
tronisk. Nyhedsbrevet udsendes i en version, 
der er let læselig på skærmen, og som kan 
printes og hæftes, og dermed læses som det 
hidtidige nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil fort-
sat indeholde artikler og billeder. Nyhedsbre-
vet udsendes pr. e-mail til medlemmer og 
interessevaretagere og lægges efterfølgende 
på DKDK’s hjemmeside. 
 
En elektronisk udgivelse stiller redaktørerne 
friere ift. sideantal, da det ikke er låst på et 
bestemt antal sider.  Nyhedsbrevet vil kunne 
være på flere/færre sider – afhængig af stof-
mængde. Jeg vil opfordre jer til at indsende 
artikler om de spændende  demensprojekter, 
I er en del af i kommuner og regioner.  
 
 
Ane Eckermann 
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