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Tak for det 25. Årskursus 

L
e
d
e
r Tak til alle jer – medlemmer og 

ikke-medlemmer -  der deltog i 

DKDK’s 25. Årskursus.  

VI var i alt 77 kommuner repræ-

senteret, samt deltagere fra Island, 

Færøerne og Grønland. Vi var 

mange – i alt 389, heraf 229 med-

lemmer og 160 ikke-medlemmer, 

samt standpersonale fra 38 udstil-

lingsstande. 

Bestyrelsen ser hvert år frem til at skulle mødes med så 

mange engagerede kolleger fra alle dele af landet. Vi 

oplever at have tid til både at blive inspireret af de for-

skellige oplægsholdere og udstillere samt af kolleger, 

der på forskellig vis arbejder med mennesker, der har en 

demenssygdom og deres familier. Bestyrelsen er glad 

for, at evalueringen af Årskurset igen i år viser, at langt 

hovedparten af deltagerne er tilfredse og har fået stort 

udbytte af dagene. 

Hermed udsendes konferencerapporten, skrevet af se-

kretariat, bestyrelse og enkelte regionsrepræsentanter. 

Vi håber, at de af jer, der ikke deltog i Årskurset, gen-

nem konferencerapporten får et indblik i såvel hovedop-

læg som seminarers indhold. 

Bestyrelsen var ikke i tvivl om, at det var værd at marke-

re og fejre, at DKDK i 2018 holdt det 25. Årskursus. Så 

alle sejl blev sat til med tre retters menu, ekstra vin, fest-

tale, udnævnelse af æresmedlemmer og dyrere under-

holdning end ellers. 

Flere af evalueringerne viser imidlertid, at der gennem 

aftenen var for stort fokus på DKDK’s tidlige historie, på 

den oprindelige uddannelse til demenskoordinator og 

ikke på de nyere uddannelser som f.eks. diplomuddan-

nelsen. Nogle har givet udtryk for, at de oplevede at væ-

re med til en lukket fest, og det var slet ikke meningen. 

Bestyrelsen har i hverdagen fokus på fremtiden og på, 

hvordan DKDK bedst muligt kan være med til at præge 

udviklingen på demensområdet. Bestyrelsen er med i 

diverse arbejds- og følgegrupper, som udløber af de-

menshandlingsplanen, med i Folkebevægelsen for et 

Demensvenligt Danmark og flere andre projekter og initi-

ativer. 

Der sker rigtig meget, ikke kun centralt, men i mange 

kommuner qua demenshandlingsplanen. I regionerne 

arbejdes der f.eks. med at tilrettelægge udredningen, så 

den alle steder lever op til de krav handlingsplanen stil-

ler. 

Magtanvendelsesreglerne er revideret og mangler nu 

den endelige politiske godkendelse, Sundhedsstyrelsen 

etablerer et Værdighedsrejsehold, så der er stor aktivitet 

på mange niveauer. Ny medicin afprøves og håbet er, at 

det lykkes at finde den helbredende kur, som ønskes af 

alle. 

DKDK’s bestyrelse har som altid øje for, hvad DKDK kan 

gøre for at demenskoordinatorer er synlige og tænkes 

med, hvor det er muligt.  

På generalforsamlingen 2018 blev jeg genvalgt som for-

mand for en toårig periode – tak for det! Jeg er meget 

ydmyg over for opgaven og skylder stor tak til den øvrige 

bestyrelse og medarbejdere i sekretariatet for den store 

hjælp og opbakning, jeg får derfra. 

Jannie Sternberg blev valgt som 2. suppleant.  

Du kan læse bestyrelseslisten her og referat fra general-

forsamlingen her. 

Rolf Bang Olsen afgik d. 5. oktober ved døden efter kort 

tids sygdom. Rolf har i mange år arbejdet som geron-

topsykiater og havde demenssygdomme som en af sine 

hovedinteresser. Han var en af initiativtagerne til en ud-

dannelse for demenskoordinatorer og til stiftelsen af 

DKDK. Rolf har været æresmedlem af DKDK siden 

2013, og har været en stor ressource for bestyrelsen, 

hvor han har bidraget med sin store viden og erfaring på 

området. Æret være Rolfs minde.  

http://www.demens-dk.dk/artikeldatabase/
http://www.demens-dk.dk/bestyrelsesmedlemmer/
http://www.demens-dk.dk/generalforsamling/

