ÅRSBERETNING DKDK
2018 - 2019

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) er en landsdækkende interesseforening for
medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme
og som beskæftiger sig med demensproblematikker.
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INDLEDNING
Det har på mange måder været et spændende beretnings-år for DKDK. Et år hvor demens
igen har stået højt på både den nationale, regionale og kommunale dagsorden. Fokus på
demens skaber travlhed både i bestyrelse og blandt medlemmer. Bestyrelsen har taget
stilling til høringer og deltaget i diverse arbejds- og referencegrupper og mange
demenskoordinatorer har arbejdet med lokale projekter, der er igangsat af
demenshandlingsplanens initiativer.
Demenskoordinatorer er også aktive medspillere i oplysning til kommunens borgere, i
undervisning af civilsamfund og ikke mindst i undervisning af medarbejdere. Det er en stor
udfordring at sikre kvalificerede medarbejdere til demensområdet. Kommunernes økonomi
er trængt, hvilket har stor betydning for de medarbejdere og ledere, som allerede er ansat.
Nye medarbejdere har ofte behov for oplæring, supervision og gerne mere uddannelse, og
ofte er vi demenskoordinator dem, der står for dette.
Der er fortsat store ambitioner for at skabe et mere demensvenligt Danmark – et arbejde
som DKDK også er en aktiv del af. Jeg håber inderligt, at indsatsen bærer frugt, og bliver
til gavn for de mennesker, der er ramt af en demenssygdom og deres familie.
DKDK er en mindre forening, baseret på frivilligt arbejde med støtte fra et sekretariat.
DKDK har gennem årene arbejdet for at blive synlig, og vi kan i dag sige, at mange har
fået øje på os og inviterer DKDK til samarbejde både lokalt og nationalt.
Det forgangne år har budt på spændende opgaver for bestyrelsen, opgaver, hvor vi har
kunnet gøre vores indflydelse gældende. Ofte er det DKDK’s repræsentant der i forskellige
sammenhænge bidrager til, at sagen ses fra praksis. Demenskoordinatorer er lokalt dem,
der gør ledere og kommunale politikerne opmærksomme på, hvordan virkeligheden er, og
dermed medvirker til, at beslutninger, der træffes, har rod i virkeligheden.
DKDK er bredt repræsenteret regionalt og kommunalt. En nylig registrering, af de
kommuner medlemmerne er ansat i, viser, at DKDK er repræsenteret i 89 kommuner og
har medlemmer i Grønland og på Færøerne.
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MEDLEMMER OG FORENING
DemensKoordinatorer i DanmarK er en landsdækkende interesseforening for
medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til mennesker med en demenssygdom
og deres pårørende. Medarbejdere med – en af bestyrelsen besluttet - videreuddannelse i
demens, kan også blive medlemmer. Læs mere om kriterierne for medlemskab her.
DKDK får jævnligt forespørgsler om medlemskab fra medarbejdere, som ikke opfylder
kriterierne – f.eks. ledere af demensenheder, ressourcepersoner på demensområdet eller
projektledere på et demensprojekt.
Bestyrelsen har i årets løb givet såvel medlemskriterier som formålsparagraf et servicetjek.



Er medlemskriterierne tidssvarende, eller skal de lempes/strammes?
Er formålsparagraffen gældende for foreningens arbejde, og/eller er der nye formål,
som bør indføjes, eller hidtidige formål som kan slettes eller omformuleres?
Find vedtægterne her

Bestyrelsen håber, at I vil komme med input på generalforsamlingen og dermed
tilkendegive, om bestyrelsen skal fremsætte ændringsforslag om formål og medlemskreds
på generalforsamling i 2020. Vedtægterne er senest revideret i 2011.
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Medlemsstatus
DKDK havde pr. 22. august 2019 i alt 451 medlemmer. Der er blevet indmeldt 72 nye
medlemmer siden 1. september 2018 - heraf 67 i 2019. I 2018 havde vi i alt 79
indmeldelser. I forlængelse af kontingentopkrævning for 2019, har vi modtaget 15
udmeldelser. I tabellerne her på siden, kan du se mere om medlemmernes oprindelige
uddannelser samt arbejdskommuner/-steder. DKDK har medlemmer både på Grønland og
Færøerne.

MEDLEMMER
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Akademiker

3

Ergoterapeut

31

Fysioterapeut

5

Plejehjemsassistent

7

Psykolog

1

Pædagogisk udd.

8

SSA

34

SSH

1

Sygeplejerske

83

Ikke oplyst

279

FORDELT PÅ ARBEJDSKOMMUNE
Albertslund
Allerød
Assens
Billund
Bornholm
Brøndby
Brønderslev
Dragør
Egedal
Esbjerg
Fanø
Favrskov
Faxe
Fredensborg

1
2
2
2
1
6
2
1
5
17
1
5
2
2

Hedensted
Helsingør
Herlev
Herning
Hillerød
Holbæk
Holsterbro
Hvidovre
Høje Taastrup
Hørsholm
Ikast-Brande
Jammerbugt
Kalundborg
Kerteminde

Fredericia

7

Frederiksberg
Frederikshavn
Frederikssund
Faaborg-Midtfyn
Gentofte
Gladsaxe

4
3
3
2
5
7

Glostrup
Guldborgsund
Haderslev
Halsnæs

4

1
4
1
6
13
3
3
4
1
1
1
3
4
3

Norddjurs
Nordfyns
Nyborg
Næstved
Odder
Odense
Odsherred
Randers
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Rødovre

4
5
4
1
2
4
11
6
1
3
5
2
3
1

Thisted
Tønder
Tårnby
Vallensbæk
Varde
Vejen
Vejle
Vesthimmerland
Viborg
Vordingborg
Ærø
Aabenraa
Aalborg
Aarhus

Kolding

3

Silkeborg

3

København
Køge
Langeland
Lejre
Lemvig
Lolland

23
3
1
3
5
7

Skanderborg
Skive
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns

4
2
5
2
1
2

2

Lyngby-Taarbæk

3

Struer

3

Region Sjælland
Region Syddanmark
Grønland
Færøerne
Selvstændig
Privat ansat

6
7

Mariagerfjord
Middelfart

3
2

Svendborg
Syddjurs

7
4

Ikke oplyst

4

Morsø

1

Sønderborg

9

4
5
1
1
9
5
9
3
1
3
1
5
16
14

IKKE ANSAT I KOMMUNE

6
1
2
8
5
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54

DKDK’s bestyrelse
Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet fredag den 14. september 2018.
Bestyrelsen har i perioden bestået af:








Formand Lone Vasegaard - demensklinikken OUH Fyn,
Næstformand Gitte Kirkegaard – demenskoordinator, Haderslev Kommune,
Elsebeth Kjærgaard – demenskoordinator, Odense Kommune,
Tine Johansen - demenskoordinator på plejecenter i Frederiksberg Kommune,
Tinna Klingberg – demensudviklingskoordinator, Aalborg Kommune,
Første-suppleant Anne Ellemand - demenskoordinator på plejecenter i Gentofte
Kommune (nu Ballerup Kommune),
Anden-suppleant Jannie Sternberg – demenskoordinator, Frederiksberg Kommune.

Suppleanterne har deltaget i alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsens ambition er, at bidrage med ny viden til medlemmer ikke mindst gennem
medlemsblade og Årskursus. Ny viden, som er brugbar i den foranderlige hverdag, som vi
alle er en del af.
Bestyrelsesmøder holdes, så vidt det er muligt, rundt om i landet og gerne privat.
Bestyrelsen har i det forløbne år holdt fem bestyrelsesmøder, inklusiv et to-dages seminar.
Seminaret er centralt i bestyrelsens arbejde, da bestyrelsen på seminaret fordeler opgaver
og har tid til længerevarende drøftelser. På seminaret tages hul på planlægningen af
artikler til årets to medlemsblade og på ideer til program for det kommende Årskursus.
Seminaret giver - i modsætning til de øvrige bestyrelsesmøder - bestyrelsen god tid til at
drøfte aktuelle emner og tænke tanker for fremtiden.
Et eksempel på en sådan drøftelse er dokumentation og registrering i Fælles Sprog III
(FSIII). Flere bestyrelsesmedlemmer oplever, at Fælles Sprog III ikke giver mulighed for at
registrere og dokumentere relevante observationer og indsatser for borgere med demens.
Der findes ikke kolonner, men kun fritekst til sådanne observationer.
Bestyrelsen inviterede derfor - til det efterfølgende bestyrelsesmøde – en leder og en
ansat fra FSIII-sekretariatet i KL til en drøftelse af problemstillinger, som bestyrelsens
medlemmer oplever i praksis. Der blev lyttet interesseret til de fremførte eksempler og
argumenter og tilkendegivet, at problemstillingen virkede relevant. Gæsterne slog dog
også fast, at den nuværende udgave af FSIII ikke lader sig ændre. De tog argumenter og
forslag med i det videre arbejde.
Udmøntningen af Demenshandleplanen er fortsat fulgt tæt i årets løb. Fokus har været på
at følge, hvad der sker i kommunerne, da arbejdet i hovedparten af følge-, reference- og
arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen er afsluttet.
Se bestyrelsen her.
5

Farvel til DKDK’s regionsrepræsentanter
Bestyrelsen besluttede i januar 2019, at nedlægge funktionen som regionsrepræsentant.
Dette blev gjort i samråd med de resterende fem regionsrepræsentanter. Bestyrelsens
begrundelse var, at funktionen er overhalet af både den elektroniske og den virkelige
verden.
Der er opstået flere elektroniske netværk, både i regi af DKDK og i andre sammenhænge,
og disse netværk binder medlemmer og bestyrelse sammen på nye og mere tidssvarende
måder. Det er tillige i de senere år blevet sværere at rekruttere regionsrepræsentanter,
formodentlig fordi frivillige netværk ikke prioriteres i kommunerne.

Demenskoordinatorens funktion og arbejdsområde – ny undersøgelse
Sundhedsstyrelsen gennemførte i sommeren 2018 en spørgeskemaundersøgelse
suppleret med fokusgruppeinterview med henblik på at belyse demenskoordinatorernes
ansættelsesforhold, arbejdsopgaver mv. Find undersøgelsen her.
Undersøgelsen blev igangsat for at skabe et grundlag for præcist at beskrive
kommunernes opgaver. Som et led i dette ønskedes en opdateret og nøjagtig beskrivelse
af, hvilke funktioner demenskoordinatorer varetager i kommunerne. Undersøgelsen blev
igangsat af Sundhedsstyrelsen af den arbejdsgruppe, der omhandler nationale
anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens.
Næstformand Gitte Kirkegaard har repræsenteret DKDK i arbejdsgruppen.
Bestyrelsen drøftede - efter offentliggørelsen af undersøgelsen - et evt. behov for
opfølgende initiativer og besluttede, at afvente de nationale anbefalinger for
tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens inden endelig
stillingtagen. Anbefalingerne er endnu ikke udkommet, bestyrelsen venter spændt på
disse.

Andre spændende publikationer
Der er i årets løb udkommet flere spændende rapporter:






En rapport om enlige, der lider af en demenssygdom, hvor Alzheimerforeningens
undersøgelse viser den store forskel, der er på normeringen i plejeboliger,
Sundhedsstyrelsens rapport om Handlingsplan til at forebygge og håndtere
udadreagerende adfærd i ældreplejen,
Patientstyrelsens rapport og film om nedbringelsen af brugen af anti-psykotika,
Nationalt Videnscenter for Demens har udsendt ”Værktøjskassen”,
Sundhedsstyrelsen har udsendt håndbøger og flere andre rapporter i det forløbne
år.

Alt sammen materiale, hvor vi kan søge inspiration til det videre arbejde.
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Økonomi
DKDK’s økonomi er baseret på kontingentindtægter og på indtægter fra udstillere i
forbindelse med Årskurset. Selve Årskurset budgetteres med et mindre underskud.
Bestyrelsen arbejder ulønnet – dog får formanden et mindre honorar.
DKDK’s regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Sekretariat
DKDK indgår i et sekretariatsfællesskab (Fællessekretariatet) med Danske Ældreråd,
Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg
(SUFO) og Dansk Gerontologisk Selskab (DGS). Hvert andet år indgås en
samarbejdsaftale om opgaver og økonomi.





Marianne Lundsgaard er faglig sekretær – deltid for DKDK
Nina Skjøtt Christensen er medlems- og kursussekretær – deltid for DKDK
Maj-Britt Lempel er bogholder – deltid for DKDK
Sekretariatets medarbejdere yder særdeles kvalificeret og hurtig ekspedition og er
en uvurderlig hjælp for bestyrelsen.

Formænd for Danske Ældreråd, SUFO og DKDK mødes en gang årligt, og inviteres som
deltagere til hinandens Årskurser.

AKTIVITETER 2018 - 2019
Siden Demenshandlingsplanen blev udmeldt og diverse arbejds-, følge- og
referencegrupper blev nedsat af Sundhedsstyrelsen, har arbejdsbelastningen for
bestyrelsens medlemmer været stor. DKDK har været inviteret med i alle relevante
grupper, hvilket viser, at DKDK er en organisation, der regnes med – ikke mindst da vi har
en stor tidssvarende praksisviden. WHO har f.eks. lavet en film om kompleksiteten i en
sygeplejerskes hverdag, hvor Jannie Sternberg, DKDKs bestyrelse, fortæller om sit
arbejde som demenskoordinator i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje, find videoen
her.
Det mærkes, at arbejdet i hovedparten af disse grupper i løbet af indeværende beretningsår er afsluttet. Arbejdet i grupper omkring NKR har ikke mindst været en stor opgave for de
af bestyrelsens medlemmer, som har repræsenteret DKDK.
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DKDK har fortsat repræsentanter i følgende:



Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt
Danmark.
Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende fora/grupper:
- medlem af ekspertpanel for projektet Demens og rehabilitering, PAVI.
- følgegruppen vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025,
hvor der nu kun er planlagt et afsluttende møde.
- medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris.

I demenshandlingsplanen er der kun afsat penge til uddeling af prisen til og med 2019, så
det er endnu uvist om uddeling af Årets Demenspris videreføres.
Lone Vasegaard har i indeværende år tillige repræsenteret DKDK i en arbejdsgruppe,
under Styrelsen for patientsikkerhed. Gruppen har udarbejdet en film målrettet pårørende
om nedbringelse af brugen af antipsykotika.
Demenskoordinatorerne nævnes specifikt i denne film. Find filmen her.

Facebook
DKDK oprettede i 2016 en åben Facebookside, hvor medlemmer kan udveksle erfaringer
og drøfte aktuelle emner. Det er bestyrelse og sekretariat, der lægger relevant information
ud. Facebooksiden krydres af og til med artikler, som tidligere har været bragt i DKDK’s
nyhedsbrev. Bestyrelsen bestyrer Facebooksiden med støtte fra sekretariatet. Der
arbejdes på at få en mere aktiv Facebookside, men bestyrelsen er fuldt ud klar over, at
medlemmer af DKDK har mange steder at hente information og debattere.
Bestyrelsen tog i slutningen af 2018 – på opfordring - initiativ til en lukket Facebookgruppe
udelukkende for medlemmer af DKDK. Ønsket var, at medlemmer kunne
erfaringsudveksle, netværksdanne og dele gode praksishistorier i et trygt og lukket forum.
Den lukkede gruppe ”gik i luften” i januar 2019, og fik hurtigt 50 medlemmer. Den er i dag
vokset til 67 medlemmer. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at melde sig til den
lukkede Facebookgruppe ved at rette henvendelse til sekretariatet på info@demens-dk.dk.
Der er begrænset aktivitet på siden, og bestyrelsen ønsker at drøfte sagen på
generalforsamlingen, da det primært, er sekretariatet og bestyrelse, der lægger opslag op
til erfaringsdeling og debat.

Hjemmeside
DKDK’s hjemmeside www.demens-dk.dk er et af foreningens kommunikationsredskaber i
forhold til at formidle viden om DKDK’s formål og arbejde. Hjemmesiden opdateres
løbende af sekretariatet.
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Høringssvar
DKDK har i perioden haft adskillige love, betænkninger, vejledninger og Nationale Kliniske
retningslinjer i høring.
Sekretariat og bestyrelse vurderer fra høring til høring, om der blot skal takkes for
høringsmuligheden, men ikke udarbejdes et høringssvar, eller om der skal afsendes et
politisk høringssvar, fordi området er af særlig interesse for DKDK. Høringssvar
udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen. Der er afgivet politiske
høringssvar på følgende:








September 2018 over National Kliniks Retningslinie for demens og
medicinprioritering
Oktober 2018 over anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med
demens
November 2018 over målretning af de forebyggende hjemmebesøg
December 2018 over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service
(ændring af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for
voksne)
Januar 2019 over udkast til ændring af bekendtgørelse af værdighedspolitikker for
ældreplejen
Maj 2019 over bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for
Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Folketingsvalget satte sit præg på lovgivningsarbejdet, så der har ikke været mange
høringer fra valget blev udskrevet, til den nye regering trak i arbejdstøjet.
De politiske høringssvar DKDK afgiver, kan læses på DKDK’s hjemmeside her.

Medlemsblad
DKDK udsender årligt tre medlemsblade, hvoraf det ene er en konferencerapport fra
Årskurset. Bestyrelsen bestræber sig på, at de to medlemsblade bringer artikler af bred
interesse for DKDK’s medlemmer. Redaktionen udgøres af Anne Ellemand og Tine
Johansen, mens hele bestyrelsen fastlægger indhold og indhenter artikler.
Nr.
3/
2018
3/
2018
1/
2019
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Indhold
Konferencerapport
Årskursus 2018
Diverse artikler
Diverse artikler

Overskrift på leder
Tak for det 25. Årskursus
Demens er fortsat på den nationale og
kommunale dagsorden
Rapport om enlige med demenssygdom og kritik
af plejehjemsportalen

Årskursus
Årskurset 2018 blev afholdt den 12. - 14. september med titlen ”Demenskoordinatorens
hverdag – i den kommunale organisering og i demenskoordinatorens selvforståelse”.
Årskurset var det 25. i en ubrudt række af faglige og velbesøgte Årskurser, og havde 389
deltagere og 38 udstillere. På Årskurset deltager medlemmer af DKDK og andre
faggrupper, der har deres virke på demensområdet. I 2018 deltog 229 medlemmer og 160
ikke-medlemmer. Årskurset budgetteres uden overskud, for at holde en så lav
deltagerbetaling som muligt.
I forbindelse med Årskursus 2019 har bestyrelsen taget initiativ til to nyskabelser, som
uddybes herunder.
Frie Foredrag
I seminaret Frie Foredrag er der mulighed for at holde oplæg om et projekt eller et initiativ,
som oplægsholderen har været primus motor i. Tilmeldte deltagere har kunnet sende en
synopsis ind med ønske om at medvirke som oplægsholder i seminaret. Bestyrelsen
vælger blandt de indsendte initiativer fire til fremlæggelse i seminaret.
Årets demensinitiativ
Bestyrelsen har valgt at uddele en pris til Årets demensinitiativ, frem for til Årets
Demenskoordinator. Prisen til Årets Demenskoordinator er blevet uddelt gennem mange
år, så det var tid til fornyelse. Årets demensinitiativ går til ét konkret tiltag, der er med til at
gøre en forskel for borgere med demenssygdom, for deres pårørende eller for ansatte, der
arbejder i demensomsorgen. Det kan være et initiativ i en kommune eller region, der er
nytænkende og kan bruges i andre kommuner eller regioner. Initiativet skal være igangsat
af en demenskoordinator eller som minimum have en demenskoordinator med som
initiativtager. Alle kan indstille til prisen – såvel borgere, ledere, ældreråd, forvaltningen,
demenskoordinatorer eller en medarbejder.
Vinderen får en buket og et diplom. Både indstiller og vinder får én gratis plads på
Årskurset det følgende år og inviteres ligeledes til at holde seminar på Årskurset.

Demensdagene
Nationalt Videnscenter for demens afholder hvert år ”Demensdagene” i København i maj
måned. DKDK er inviteret som gæst ved formand Lone Vasegaard og faglig sekretær
Marianne Lundsgaard. DKDK har en stand på Demensdagene, primært bemandet med
bestyrelsen. Flere bestyrelsesmedlemmer havde i 2019 egne oplæg eller
mødelederfunktioner på DemensDagene.
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AFSLUTNING
DKDK er en lille forening ikke mindst sammenlignet med øvrige interesse- og faglige
organisationer på demens-, sundheds-, og socialområdet. Men vi gør vores indflydelse
gældende, hvor vi kan.
DKDK sendte f.eks. - i forbindelse med Magnus Heunickes udnævnelse til sundheds- og
ældreminister - et brev til ham med lykønskning og invitation til samarbejde. I samme brev
tilbød bestyrelsen, at lægge arrangement til at uddele Årets Demenspris, der grundet
valget ikke blev uddelt DemensDagene. Vi gjorde også opmærksom på, at midlerne for
Demenshandlingsplanen udløber, og at der er behov for yderligere finansiering.
Der har igennem de senere år været et markant fokus på demens som sygdom og på
patienter med demenssygdom, på behovet for udvikling og fokusering af indsatser og på
de svære vilkår demensramte familier står i. Vil dette fokus fortsætte, og vil vi få positive
svar på følgende spørgsmål:





Uddannes og ansættes der nok demenskoordinatorer til at tage vare på det
voksende antal mennesker med demens?
Vil Folketinget afsætte midler til en opfølgende demenshandlingsplan?
Får igangsatte initiativer lov at leve videre med kommunal støtte eller med statslig
støtte?
Vil de indgåede sundhedsaftaler og en evt. ny sundhedsreform give bedre vilkår for
borgere og medarbejdere?

Flere og flere etiske spørgsmål trænger sig også på og giver udfordringer – heriblandt
spørgsmål om velfærdsteknologi, og usynligheden der skabes, når en ægtefælle plejer en
demenssyg.
Nye teknologier kan indimellem være en hjælp. Som fagpersoner må vi holde fast i, at der
er grænser for, hvor meget og hvilke opgaver teknologien skal overtage. Syge og
plejekrævende mennesker har behov for den mellemmenneskelige omsorg og kontakt.
Som demenskoordinatorer har vi et ansvar for, at holde den etiske fane højt hos
medarbejdere, ledere og over for politikere. Vi må hver især gøre vores indflydelse
gældende, hvor det er muligt.
Når en ægtefælle selv ønsker at pleje og passe sin demenssyge ægtefælle, indtil han/hun
må flytte i plejebolig, er det umådelig svært at dokumentere plejebehovet, fordi der slet
ikke eller kun i meget ringe grad har været kontakt med hjemmeplejen. Den
demenskoordinator, der har fulgt familien, har her en nøglerolle i at fremføre faglige
argumenter, der sikrer visitation til plejebolig.
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DKDKs formål er, at øge kvaliteten i omsorgen for mennesker, der lider af
demenssygdomme. Formålet skal bl.a. nås gennem at medvirke til, at
demenskoordinatorer og tilsvarende medarbejdere i kommunerne står fagligt stærkt. Vi er
en grundsten i at løfte opgaven med at opnå de bedst mulige vilkår for mennesker med
demens og for deres pårørende.
Bestyrelsen er altid lydhør, hvis nogen har ideer, ønsker eller spørgsmål som bestyrelsen
bør være opmærksom på. Tilbagemeldinger fra medlemmer, henvendelser fra
samarbejdspartnere og andre drøftes altid i bestyrelsen og ligger til grund for det
fremtidige arbejde.
Mange opgaver venter i de kommende år – for DKDK’s bestyrelse og i særdeleshed for
medlemmer og andre, der beskæftiger sig med mennesker med en demenssygdom og
deres familier.
Tusind tak til bestyrelse og sekretariat for året 2018 – 2019.
Tak til medlemmer og samarbejdspartnere for at løfte den store opgave det er, at gøre en
forskel for mennesker med demens og for deres pårørende.
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Indtryk fra
DKDK´s Årskursus 2018
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