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Tak for sidst! 

 

I sidder nu med konferencerapporten efter 

DKDK’s Årskursus 2015, hvor der er mulighed 

for at læse referater af alle hovedindlæg og 

seminarer. Referaterne er skrevet af bestyrel-

sesmedlemmer og sekretariatet.  

Vi har drøftet, om vi skal fortsætte med at ud-

sende en konferencerapport, men har hørt flere 

sige, at den bliver læst og brugt til inspiration, 

f.eks. hvis der skal findes oplægsholdere til lo-

kale temadage, intern undervisning, og hvis der 

skal laves udviklingsprojekter – så vi fortsætter. 
 
Personligt er jeg stolt over det høje deltageran-

tal på Årskurset – flere end 380 -, og jeg har 

glædet mig rigtig meget over den gode stem-

ning og det engagement, der var i alle diskussi-

oner og i de mere uformelle snakke.  

Flere af dem, der var med på Årskurset for før-

ste gang, har netop bemærket, at det er en me-

get aktiv og faglig engageret gruppe, som var 

med her. 
 
Titlen på Årskurset var ”Demenskoordinatorens 

komplekse arbejdsfelt”. Indlæg om etik, ad-

færdsproblemer, risiko for fejldiagnoser, rehabi-

litering og meget mere var med til at kaste lys 

over de mange forskellige problemstillinger, der 

kan være at arbejde med, når man arbejder 

med mennesker med en demenssygdom og 

deres pårørende. 
 
Der var også mange forskellige faggrupper 

med på Årskurset, og det fortæller også noget 

om, hvor bredt dette felt er og hvor mange for-

skellige kompetencer, der er brug for. 

Der er tradition for, at DKDK afholder general-

forsamling om torsdagen på Årskurset, og det 

gjorde vi også i år. 
 
Der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer 

og to suppleanter. I bestyrelsen er vi nu to de-

menskoordinatorer, to dagcenterledere, én kli-

niksygeplejerske og begge suppleanter - som 

deltager i bestyrelsesmøderne-, er demensko-

ordinatorer. Pensioneret overlæge, gerontopsy-

kiater Rolf Bang Olsen er fortsat tilknyttet som 

faglig ressourceperson. Alle disse forskellige 

fagligheder giver grundlag for mange frugtbare 

diskussioner. Bestyrelsen konstituerer sig på 

det førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Efter Årskurset har sundheds- og ældreminister 

Sophie Løhde udtalt, at hun vil sætte gang i en 

national handlingsplan for demens og arbejde 

for, at Danmark bliver mere demensvenligt. 

Dette bakker vi naturligvis op om, og ser frem 

til at deltage i arbejdet. 
 
Rigtig god læselyst med konferencerapporten. 
 
Lone Vasegaard 
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