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Året 2019 går på hæld – et år der har 

budt på udfordringer for os der arbej-

der på demensområdet og her på 

falderebet også flere gode nyheder. 

 

Det er en voksende udfordring, at 

skaffe kvalificerede medarbejdere, en 

udfordring som ikke bliver mindre de 

kommende år. Der er i finansloven 

afsat midler til at ansætte 1.000 flere sygeplejersker, 

men vi må alle være med til at tale demensområdet op, 

så flere får øjnene op for hvor spændende et arbejde det 

er. 

 

En anden udfordring er, at vi skal forholde os til ændrin-

ger af magtanvendelsesreglerne. Det er ikke let og her 

ville det være rart med en pixivejledning. 

På det teknologiske område skaber den voksende 

mængde af nye hjælpemidler etiske udfordringer. Kan 

de anbefales, hvad er de etiske dilemmaer og er de en 

hensigtsmæssig løsning for borgere, pårørende og fag-

professionelle? 

 

En dårlig nyhed er, at 23 ældreråd – i en undersøgelse 

foretaget af Danske Ældreråd, vurderer, at serviceni-

veauet på ældreområdet vil blive sænket i deres kommu-

ne – og at flere kommuner har valgt ikke at videreføre 

klippekortsordningen til ældre. Klippekortsordningen gi-

ver de svageste og mest isolerede ældre i Danmark mu-

lighed for at få en halv times hjælp om ugen til aktiviteter 

efter eget valg. 

 

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er på 

banen, på samme måde som han i forbindelse med den 

fra Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte vejledning 

om genoplivning ved hjertestop har taget initiativ til en 

yderligere drøftelse i 2020. 

 

Vi kan heldigvis glæde os over flere gode nyheder, der 

får betydning for os og for borgere med demens. 

Den første gode nyhed er, at politikerne på Christians-

borg i november indgik en politisk aftale, om at tilfører 

244,4 mio. kr. til videreførelse af en række af demens-

handlingsplanens initiativer. Den politiske aftale gælder 

for 4 år fra 2020 og du kan i den første artikel læse mere 

om, hvilke initiativer der videreføres og hvilke andre initi-

ativer der er tilført midler. Som bestyrelse stiller vi gerne 

vores viden og erfaring til rådighed. 

 

Den anden store nyhed er et nyt befolkningsstudie fra 

Nationalt Videnscenter for Demens. Studiet viser, at an-

delen af nye tilfælde af demens i ældrebefolkningen år-

ligt er faldet med i gennemsnit to procent fra 2004 og 

frem. Udviklingen med flere og flere ældre i den danske 

befolkning følges således ikke procentvis af flere tilfælde 

af demens. Undersøgelsen afdækker ikke grunden til 

denne positive udvikling, men der peges på en bedre 

behandling af risikofaktorerne for demens og at ældre 

generelt har en sundere livsstil. Absolut en god nyhed. 

 

Senest er Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i Finanslovsafta-

len blevet enige om at tilføre 125 millioner kroner årligt 

fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. 

Pengene skal bruges til at indgå partnerskab med en 

række forsøgskommuner, der skal arbejde med at udvik-

le og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og 

nærvær i ældreplejen. Midlerne i 2020 og i 2021 afsæt-

tes som en ansøgningspulje, som kommunerne kan sø-

ge til målrettede forsøg med henblik på at udvikle og 

afprøve nye innovative veje. Midlerne fra 2022 og frem 

udmøntes efter drøftelse mellem aftaleparterne. 

 

Årets demensinitiativ og demenskoordinatorernes 

hverdagsfortællinger 

”Årets demensinitiativ” afløste på Årskursus 2019 Årets 

demenskoordinator. 

 

Bestyrelsen opfordrer allerede nu alle medlemmer til at 

overveje, om der ikke i deres kommune er et initiativ, 

som kan indstilles. Der iværksættes mange spændende 

initiativer rundt i landet og vi er sikre på, at der er mange 

initiativer, der fortjener at blive indstillet til ”Årets de-

mensinitiativ” i 2020. Læs mere her. 

 

Vi har i 2019 i Medlemsbladet vist, hvor forskellig hver-

dagen er for os som demenskoordinatorer. Det har vi 

kunnet gøre, fordi I har skrevet jeres hverdagshistorie og 

vi vil gerne bringe nye fortællinger i 2020. 

 

Jeg vil her til slut – på bestyrelsens og sekretariatets 

vegne - ønske alle en rigtig GLÆDELIG JUL OG GODT 

NYTÅR! 

 

Lone Vasegaard, formand 
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