ÅRSBERETNING DKDK
2019 - 2020

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
Dette beretningsår har i sandhed været et ganske særligt år. Et år, der begyndte normalt,
og foregik som det plejer frem til 12. marts, hvor Danmark lukkede ned.
Coronavirussen blev pludselig ny viden og meget konkret for os alle. Mange kommuner
lukkede for muligheden for at besøge borgere og pårørende, som vi hidtil har gjort. Det
blev pludselig en ganske anden hverdag, hvor telefonsamtaler, Skype, Facetime m.v. blev
en vigtig del af hverdagen. Både medarbejdere og borgere skulle vænne sig til stramme
forholdsregler, værnemidler, besøgsforbud osv.
Tiden med besøgsforbud på plejehjem har for mange beboere og deres pårørende været
en svær tid. Det har været en stor sorg ikke at måtte se deres nære pårørende – og det
gælder både for beboere og for den familie, som ikke måtte komme på plejehjemmet. De
skrappe restriktioner har skabt frustrationer og usikkerhed hos alle, og personalet har
måttet udvise stor forståelse og fleksibilitet.
Det, vi også hører, er, at mange plejehjemsbeboere har haft en god tid (selv om de har
savnet deres pårørende), fordi medarbejderne ikke har været optaget af møder, projekter
og andet, men har kunnet koncentrere sig om beboerne. Der har på en anden måde været
ro – en ro, som er kommet plejehjemsbeboerne til gode.
Tiden med Corona er og har været en svær situation for alle, en situation som takles flot af
både beboer, pårørende og personale. Virus har dog også betydet, at mennesker med
demenssymptomer har måttet vente ekstra længe på at blive udredt, evt. få behandling –
og kontakt med en demenskoordinator.
DKDKs bestyrelse er bredt sammensat og repræsenterer både medlemmer, der arbejder
på plejehjem og i hjemmeplejen. Det var derfor nærliggende at drøfte, hvilken betydning
den ændrede hverdag havde for borgere og pårørende, men ikke mindst for os som
demenskoordinatorer. Bestyrelsens drøftelser resulterede i et opråb med titlen ”Brug os,
men brug os med omtanke og bedst muligt” tidligt på foråret. Opråbet blev sendt til
medlemmer og bragt i Magasinet Pleje. Læs det her.
DKDK har som forening som alle andre måtte omstille sig til en ny virkelighed, et aflyst
Årskursus, en udskudt generalforsamling og en bestyrelse, der fortsætter uden det årlige
valg. Det var svære drøftelser, ikke mindst fordi drøftelserne lå allerede i april og maj, hvor
ingen vidste, hvad situationen ville være til september. Men bestyrelsen valgte et
forsigtighedsprincip og i skrivende stund, er vi alle glade for den beslutning, vi traf.
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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. Vi har senest - som opfølgning på TV2-dokumentaren Plejehjem
bag facaden - skrevet et brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og meldt
os på banen med vores ideer, vores perspektiv fra hverdagen. Vi kan som praktikere bære
både konkrete problemstillinger og mulige løsninger fra virkeligheden ind i drøftelserne.

MEDLEMMER OG FORENING

DKDK får jævnligt forespørgsler om medlemskab fra medarbejdere, som ikke opfylder
kriterierne – f.eks. ledere af demensenheder eller projektledere på et demensprojekt.
Bestyrelsen er løbende opmærksom på, om medlemskriterier eller formålsparagraf har
brug for 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

Medlemmerne drøftede på generalforsamlingen i september 2019 - på baggrund af et
oplæg fra bestyrelsen - medlemskriterier og formålsparagraf. Medlemmerne mente, at
begge var dækkende på trods af at den seneste vedtægtsændring er i 2011.
Bestyrelsen er i årets løb blevet opmærksom på, at der nu er flere
uddannelsesinstitutioner, som tilbyder uddannelse til demenskoordinator, samt at deres
eksamenskrav er blevet ændret, hvorfor en ny drøftelse kan blive nødvendig på den
førstkommende generalforsamling, som finder sted i 2021.
Bestyrelsen valgte i juni 2020 – efter en høring hos medlemmerne - at aflyse
generalforsamling 2020 grundet corona-situationen.
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Fra DKDK´s Årskursus 2019

DemensKoordinatorer i
DanmarK er en landsdækkende
interesseforening for
medarbejdere ansat som
demenskoordinatorer. Andre
medarbejdere, der har en
videreuddannelse i demens og
som opfylder kriterierne for
medlemskab, kan også blive medlem. Læs mere om kriterierne for medlemskab her.

DKDK’s medlemmer
DKDK havde pr. 1. september 2020 i alt 424 medlemmer.
Der er blevet indmeldt 22 nye medlemmer siden 1. september 2019 – heraf 17 i 2020.
I 2019 havde vi i alt 68 indmeldelser.
I forlængelse af kontingentopkrævning for 2020, har vi modtaget 33 udmeldelser.
Her på siden, kan du se, hvordan medlemmerne fordeler sig på landets regioner.
Derudover har DKDK medlemmer både på Grønland og Færøerne.
Knapt halvdelen af vores medlemmer har oplyst deres oprindelige uddannelse. Af dem er
knapt en fjerdedel uddannet sygeplejesker, mens ergoterapeuter og social- og
sundhedsassistenter udgør knapt 10 % hver.
At der i denne periode er færre indmeldelser end normalt, skyldes formodentlig både at
flere uddannelser er sat på stand by, og at DKDK har aflyst Årskursus 2020.

MEDLEMMER
Medlemmer

424

Indmeldt siden
1/9 2019
Heraf i 2020

22

Udmeldt i 2020

33

HOVEDSTADEN

SYDDANMARK

17

SJÆLLAND

MIDTJYLLAND

FORDELT PÅ REGIONER
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark

106
75
38
75
118

NORDJYLLAND
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DKDK’s bestyrelse
Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet fredag den 13. september 2019 og har
i perioden bestået af:








Formand Lone Vasegaard - demensklinikken OUH Fyn, fra 15.09.19
demensteamet, Kolding Kommune,
Næstformand Gitte Kirkegaard - demensfaglig leder, Haderslev Kommune,
Elsebeth Kjærgaard - demenskoordinator, Odense Kommune, fra 01.07.20 efterløn,
Tine Johansen - demenskoordinator på plejecenter, Frederiksberg Kommune,
Tinna Klingberg: Viso specialist, Aalborg kommune,
Første-suppleant Anne Ellemand - gruppeleder og tværgående
demensressourceperson på plejehjem, Gentofte 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 vores hverdag.
Bestyrelsesmøder holdes, så vidt det er muligt, rundt om i landet og gerne privat.
Bestyrelsen har i det forløbne år holdt fire fysiske 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 drøftes ideer til
artikler til årets medlemsblade og ideer til oplægsholdere og temaer 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.
Se bestyrelsen her.

Fra DKDK´s Årskursus 2019

Et særligt bestyrelsesår
Udbruddet af Corona og nedlukningen af Danmark fra marts måned betød, at bestyrelsen
primært gik over virtuelle bestyrelsesmøder, hvor vigtige drøftelser fandt sted, og
skelsættende beslutninger blev truffet.



Aflysning af Årskursus 2019 – den første aflysning i DKDKs lange historie
Aflysning af Årets udstillere og oplægsholdere
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Udsættelse/Aflysning af Årets generalforsamling
Udsættelse/Aflysning af generalforsamling 2019 skete efter, at bestyrelsen havde
set hinanden i øjnene og erklæret, at alle var parat til at tage et år mere.
Udsættelsen/aflysningen skete også efter en høring blandt medlemmerne.

Bestyrelsen prøvede for første gang at mødes via elektroniske medier og vil fremadrettet
benytte dette mødeformat til kortere møder.

Medlemsundersøgelse 2019
DKDK udsendte primo marts 2019 - i samarbejde med Folkebevægelsen for et
Demensvenligt Danmark - en spørgeskemaundersøgelse. 145 medlemmer af DKDK
besvarede Folkebevægelsens spørgeskema og klikkede efterfølgende ind på de tre
spørgsmål, som DKDK stillede sine medlemmer:




Er der nogle initiativer, du gerne ser, at DKDK tager i 2020?
Oplever du et behov for efteruddannelse?
Har du mulighed for i dit arbejde at få supervision/coaching?

Bestyrelsen har efterfølgende drøftet besvarelserne og vil arbejde videre med
medlemmernes ideer.
Læs resultaterne af undersøgelsen ved at klikke her.

Fra DKDK´s Årskursus 2019
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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 årsregnskab fremlægges på generalforsamlingen. Årsregnskab 2019 fremlægges
på generalforsamlingen 2021 (grundet udsættelse af generalforsamling 2020) tillige med
årsregnskab for 2020. Årsregnskab 2019 viser et plus på kr. 112.274. Dette er godt set i
lyset af, at foreningen i Årsregnskab 2020 kommer til at mangle indtægten fra Årskursus.
Bestyrelsen traf beslutningerne om aflysning af Årskursus 2020 så tidligt, at DKDK ikke
skulle betale afmeldingsgebyr til Hotel Nyborg Strand.

Sekretariat
DKDK indgår i et sekretariatsfællesskab (Fællessekretariatet) med Danske Ældreråd,
Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg
(SUFO) og Dansk Gerontologisk Selskab (DGS). Trine Toftgaard Lund er sekretariatsleder
for Fællessekretariatet og indgår hvert andet år en samarbejdsaftale om opgaver og
økonomi med bestyrelsen for DKDK.
 Marianne Lundsgaard er faglig sekretær – deltid for DKDK
 Maj-Britt Lempel er bogholder – deltid for DKDK
 Nina Skjøtt Christensen er kursus- og medlemssekretær – deltid for DKDK (frem til
juni 2020)
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.
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AKTIVITETER 2019 - 2020
Det mærkes, at arbejdet i demenshandlingsplanen 2016-2020 er afsluttet. Heldigvis
kommer nye projekter/fora med bud efter DKDK løbende til. DKDK søger at være synlig og
tilstede i de fora, hvor det giver mening, og hvor vi oplever, at der lyttes til vores stemme
fra praksis.
DKDK er eller har været repræsentanter i følgende:







Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt
Danmark.
Jannie Sternberg er DKDK’s repræsentant i følgegruppe for projektet: Mennesker
med udviklingshæmning og demens i partnerskabet Fremfærd, der er et
partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver.
Gitte Kierkegaard er DKDKs repræsentant i arbejdsgruppe til udarbejdelse af
nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med
demens
Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende fora/grupper:
-

følgegruppen i Sundhedsstyrelsen vedr. udmøntning af initiativer i
demenshandlingsplan 2025,
medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris i
Sundhedsministeriet (prisen er udsat til 2021 pga. COVID-19),
Medlem af følgegruppe for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi i
Socialstyrelsen.

Udmøntningen af Demenshandleplanen er fortsat fulgt tæt i årets løb. Fokus har været på,
hvad der sker i kommunerne, da arbejdet i hovedparten af følge-, reference- og
arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen er afsluttet.
I forbindelse med nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19, skrev formanden et
opråb med titlen ”Brug os, men brug os med omtanke og bedst muligt” i forhold til
opgaverne i forbindelse med COVID-19. Formanden gjorde i opråbet bl.a. opmærksom på,
at ikke mindst borgere med demens i egen bolig og deres familie blev overset i de tidlige
initiativer. Opråbet blev bragt i Magasinet Pleje. Opråbet kan læses her.
Lone Vasegaard blev tillige interviewet på News om samme emne.
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Som reaktion på TV2s
udsendelse ”Plejehjemmene bag facaden”
om omsorgssvigt i ældreplejen og det af
sundheds- og ældreminister Magnus
Heunicke udmeldte ældretopmøde sendte
DKDK et brev til sundheds- og
ældreministeren. I brevet redegjorde vi for, at
vi ser supervision, grundog videreuddannelse i demens, og synlig
faglig ledelse som nogle af de væsentligste
brikker i værdig omsorg og pleje af
plejehjemsbeboere. Og vi meldte os på
banen med vores faglige viden og ideer fra praksis til ministerens det videre arbejde.
Lone Vasegaard skrev i samme forbindelse et brev til medlemmerne. Læs brevet her.

Facebook og hjemmeside
På DKDKs Facebookside kan medlemmer og andre udveksle erfaringer og drøfte aktuelle
emner. Facebooksiden bruges ligeledes til at gøre opmærksom på artikler, som tidligere
har været bragt i DKDK’s medlemsbrev. Bestyrelsen bestyrer Facebooksiden med støtte
fra sekretariatet. Facebooksiden er et forsøg, der løbende evalueres. Find siden her.
DKDK har siden begyndelsen af 2019 haft en lukket Facebookgruppe udelukkende for
medlemmer af DKDK. I denne gruppe kan medlemmer erfaringsudveksle, netværksdanne
og dele gode praksishistorier i et trygt og lukket forum. Gruppen har i dag 133 medlemmer.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at melde sig til den lukkede Facebookgruppe,
blot ret henvendelse til sekretariatet eller anmod om medlemskab af gruppen på facebook.
Også den lukkede facebookgruppe er et forsøg, der løbende evalueres af bestyrelsen.
Find gruppen ved at klikke her.
DKDK’s hjemmeside www.demens-dk.dk bruges primært til at formidle viden om DKDK’s
formål og arbejde. Hjemmesiden opdateres løbende af sekretariatet.
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Fra DKDK´s Årskursus 2019

Bestyrelsesmedlem Elsebeth Kjærgaard og
Lone Vasegaard er interviewet af FOA til
artiklen ”Corona og demenssyge: 5 gode råd
til plejepersonale”, bragt i Fagbladet FOA juni
2020. Læs artiklen her.

Høringssvar
DKDK har i perioden haft adskillige love, betænkninger, vejledninger og i høring.
Sekretariat og bestyrelse vurderer fra høring til høring, om der skal udarbejdes et politisk
høringssvar. Et politisk høringssvar afsendes, hvis området er af særlig interesse for
DKDK, og hvis bestyrelsen har konkrete forslag eller indsigelser til det fremsendte
høringsudkast. Høringssvar udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen. Der
er afgivet politiske høringssvar på følgende:






Oktober 2019 – over udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
Oktober 2019 - over forslag til liste over tryghedsskabende velfærdsteknologi
December 2019 - over udkast til bekendtgørelse om tryghedsskabende
velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service
Marts 2020 - vedrørende ”Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre
August 2020 - over Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og
udadreagerende adfærd – anbefalinger og inspiration til ældreplejen

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 i dag af Tine Johansen og Jannie
Stensberg, mens hele bestyrelsen fastlægger indhold og indhenter artikler.
Nr.

Indhold

Overskrift på leder

efterår/
2019

Konferencerapport
Årskursus 2019

Efterår 2019

vinter/ 2019

6 artikler

Udfordringer samt dårlige og gode nyheder
– klik her for at læse lederen

forår/ 2020

7 artikler

Sammen hver for sig – hvor længe?
– klik her for at læse lederen

Til inspiration
Der er i årets løb udkommet flere spændende rapporter, som er blevet delt på DKDK´s
facebook-side og -gruppe. Alt sammen materiale, hvor vi kan søge inspiration til det videre
arbejde, heriblandt:
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Hvordan giver man mennesker med demens og deres pårørende en stemme i
forskning af demens? december 2019
Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis, januar 2020
Vurderingsredskab til mennesker med demens – nu på dansk, januar 2020
Sang og musik forbedrer livet for mennesker med demens, januar 2020
Fire erfaringsopsamlinger – aktiviteter og tilbud til mennesker med demens og
deres pårørende, januar 2020
Tre små film om sansestimulering i ældreplejen, juni 2020

På facebook deles mange andre nyheder, såsom orientering om temadage, henvisninger
til artikler, lovstof, orientering om bestyrelsens arbejde og spørgsmål fra medlem til
medlem.
Fra DKDK´s Årskursus 2019

Årskursus
Årskurset 2019 blev afholdt den 11. - 13. september med titlen ”Metoder, værktøjer og
indsatser – en vifte af de tilgange til god omsorg og pleje, der lige nu er fokus på i
demensindsatsen”. Årskurset var det 26. i en ubrudt række af faglige og velbesøgte
Årskurser, og havde 389 deltagere og 37 udstillere. I 2019 deltog 239 medlemmer og 119
ikke-medlemmer. Årskurset budgetteres uden overskud, for at holde en så lav
deltagerbetaling som muligt.
DKDK havde i 2019 den glæde, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke uddelte
Demensprisen 2019 på DKDKs årskursus, da prisen grundet det udskrevne Folketingsvalg
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ikke som vanligt blev uddelt på Demensdagene i maj. Prisen gik til social- og
sundhedsassistent Iben Juul Nielsen fra Plejehjemmet Sct. Kjeldsgården i Viborg
I forbindelse med Årskursus 2019 havde bestyrelsen taget initiativ til to nyskabelser:
1) Et seminar med titlen Frie Foredrag og
2) Årets demensinitiativ til erstatning for Årets demenskoordinator.
Begge nyskabelser blev vel modtaget, og bestyrelsen har besluttet, at de fortsætter på
kommende Årskurser.


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. Bestyrelsen vælger blandt de indsendte
initiativer fire til fremlæggelse i seminaret.


Årets demensinitiativ

Årets demensinitiativ går til et konkret tiltag, der er med til at gøre en forskel for borgere
med demenssygdom, for deres pårørende eller for ansatte, der arbejder i
demensomsorgen. Initiativet skal være igangsat af en demenskoordinator eller som
minimum have en demenskoordinator med som initiativtager, og alle kan indstille til prisen.
Prisen gik i 2019 til Initiativet ”Praksisnær kompetenceudvikling på demensområdet”, ved
praksisteamet fra Aalborg kommune – læs mere her.

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. Grundet Covid-19 er der ikke afholdt Demensdage i maj 2020.
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AFSLUTNING
Vi er midt i håndteringen af en pandemi, som vi ikke ved, hvornår brænder ud, eller
hvornår der kommer en vaccine til at bekæmpe.
Vi har - som demenskoordinatorer - omstillet os til en ny virkelighed, vi har lært at arbejde
på nye måder og med nye redskaber. Det har været både en udfordring og lærerigt. Den
fysiske kontakt med kolleger og borgere blev i hverdagens mange møder erstattet af
elektroniske møder.
Her i september 2020 ligner hverdagen mere, den vi kendte før 12. marts, medmindre der
er udmeldt lokale restriktioner grundet lokale udbrud. En erfaring fra det seneste halve år
er, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne har grebet og griber situationen an.
Vi må som demenskoordinatorer fremover finde en balance, hvor vi medtager det gode fra
nedlukningen, den gradvise oplukning og de elektroniske møder, men ikke mister
nærheden og den mellemmenneskelige kontakt med hinanden og med borgerne.
For borgere, der stod for en behandling eller diagnose, betød omlægningen på
sygehusene, at både mennesker med demenssygdomme og mennesker med andre
sygdomme måtte vente på at blive undersøgt, udredt og behandlet. Det er ikke godt.
Hverken for dem eller for deres pårørende. Vi håber, at den opståede pukkel afvikles i
løbet af efteråret.
Som landsforening har DKDK det formål 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 de bedst mulige vilkår for mennesker med demens og for deres
pårørende opnås.
Det markante fokus gennem de senere år på demens som sygdom og på mennesker med
demenssygdom, har været tiltrængt. Ligeledes det klare behov for udvikling og fokusering
af indsatser og på de svære vilkår demensramte familier står i. Der har i
demenshandlingsplanen 2025 været bevilget midler til kompetenceudvikling, gennemført
projekter, analyseret og udgivet mange publikationer. Vi hilser derfor velkommen, at
Folketinget i denne beretningsperiode har afsatte nye midler til en fortsættelse af
demenshandlingsplanen.
Flere og flere er bekymrede for, hvordan Danmark i fremtiden kan rekruttere medarbejdere
nok til ældre- og plejesektoren. Flere og flere peger på, at der blandt de nuværende
medarbejdere er behov for både grund- og efteruddannelse i demens. DKDK pegede, i
brevet til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, på behovet for
kompetenceudvikling og supervision og på, at der på langt de fleste plejehjem og i langt de
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fleste kommuner hver eneste dag udøves en faglig og værdig omsorg og pleje af
mennesker med demens. Der er en hårfin balance i at synliggøre det, der er helt
utilstedeligt og ikke at skræmme nuværende og kommende medarbejdere væk fra
området.
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. Skriv endelig til bestyrelsen, hvis der er noget, du vil, at den tager op.
Tusind tak til bestyrelse og sekretariat for året 2019 – 2020. 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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