ÅRSBERETNING DKDK
2020 - 2021

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
I skrivende stund er der kun få restriktioner tilbage fra tiden med covid-19, og bestyrelsen ser frem
til Årskursus 2021. Et Årskursus hvor vi for første gang siden 2019 kan samle over 400 personer
på Nyborg Strand.
Tiden med corona har præget os alle sammen, og for mange demenskoordinatorer har de seneste
18 måneder været præget af nye arbejdsopgaver, anderledes mødeformer med kolleger,
pårørende og borgere og arbejde fra hjemmekontor.
Det har været nødvendigt at tænke i nye baner. F.eks. har man i Byhuset, som er Odense
Kommunes aktivitetstilbud til borgere med en demenssygdom, ikke kunnet samle borgerne som
vanligt til aktiviteter, og medarbejderne er i stedet taget på hjemmebesøg hos nogle af borgerne.
Dette har vist sig at være en stor succes og fortsætter nu i en forsøgsperiode frem til sommeren
2023. Jeg tror, mange af os og vores kolleger har fundet nye og anderledes løsninger, som vi tager
med os videre. Noget af det, vi har lært, er for nylig dokumenteret i en undersøgelse foretaget af
Vive med titlen: Hvad kan vi lære af Covid-19 på det kommunale sundheds- og ældreområde? –
Kvalitativ erfaringsopsamling og pejlemærker.
En af konklusionerne er, at struktur på pårørendes besøg giver ro på demensafsnit: I rapporten
skrives: ”Besøgs- og aktivitetsrestriktioner på plejecentre har skabt meget læring om, hvordan man
kan strukturere og tilrettelægge en hverdag, som tager hensyn til de mest sårbare borgere. Mange
oplever, at trivslen blandt borgere med demens er øget under COVID-19. Dels fordi omgivelserne
har været mere rolige, og dels fordi medarbejderne har fået mere ro og tid til kerneopgaven og
bedre muligheder for nærvær og 1:1 kontakt med borgerne”. Vi har i bestyrelsen drøftet, dels hvor
vigtigt det er at få fremhævet pårørendesamarbejde, og hvordan de nye erfaringer kan bruges
konstruktivt og i et ligeværdigt samarbejde med beboere og pårørende. Dels vigtigheden af at
beboere og pårørendes erfaringer med nedlukninger respekteres og inddrages i det videre
arbejde.
For DKDK har indeværende år betydet mærkbart færre og kortere møder via skærmen. Det gælder
for bestyrelsen, og for de arbejdsgrupper vi er repræsenteret i. Der er ingen tvivl om, at virtuelle
møder er kommet for at blive. Men den menneskelige kontakt er at foretrække, når det er muligt.
Ikke mindst derfor glæder os lige nu over, at lempelserne af retningslinjerne betyder, at vi kan
mødes fysisk til Årskursus og generalforsamling.
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MEDLEMMER OG FORENING
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 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

DKDKs medlemmer
DKDK har pr. 15. august 2021 i alt 436 medlemmer.
Der er blevet indmeldt 42 nye medlemmer siden 1.
september 2020, langt de fleste efter udsendelse af
program for årskursus 2021.

MEDLEMMER

Medlemmer

Herunder kan du se, hvordan medlemmerne fordeler
sig på landets regioner. Derudover har DKDK
medlemmer både på Grønland (2) og Færøerne (7)
samt 3 æresmedlemmer.

FORDELT PÅ REGIONER

Hovedstaden

436

Indmeldt siden 1/9 2020

42

Udmeldt i 2020

61

HOVEDSTADEN

SYDDANMARK

114

Midtjylland

84

Nordjylland

44

MIDTJYLLAND
SJÆLLAND

Sjælland
Syddanmark

72

NORDJYLLAND

122
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Et særligt bestyrelses-år
Den siddende bestyrelse besluttede - før udskydelsen af
generalforsamlingen i 2020 -, at den var parat til at
fortsætte frem til førstkommende generalforsamling. En
beslutning, bestyrelsen i juni 2020, fik medlemmernes
opbakning til, læs brev til medlemmer her.
Se bestyrelsen her.
Se artikel om arbejdet i bestyrelsen i Medlemsbladet Forår
2021, s. 12.

Det er bestyrelsens ambition at
bidrage med ny viden til
medlemmer ikke mindst gennem
medlemsblade og Årskursus.
Ny viden, som er brugbar i
vores hverdag.

Bestyrelsen har i beretningsåret primært holdt virtuelle bestyrelsesmøder og erfaret, at sådanne
møder er hurtige at sætte op og effektive at afvikle i forhold til konkrete beslutninger, men at det
relationelle os imellem har manglet. Fordi vi i bestyrelsen kender hinanden godt, og fordi det i
perioden har været muligt at afholde to fysiske møder, har det alligevel gået.
Bestyrelsen har løbende orienteret sig i forhold til gældende coronarestriktioner, men vurderet, at
DKDK ikke skulle udsende informationer til medlemmer, da medlemmer typisk blev orienteret via
egen kommune. Henvendelser fra medlemmer og drøftelser i bestyrelsen har også vist, at coronasituationen er håndteret meget forskellig i Danmarks 98 kommuner.
Bestyrelsen har siden sidste efterår løbende holdt øje med foreningens økonomi og likviditet og
løbende vurderet, om vi turde satse på at afholde Årskursus i september 2021. Vi satsede, hvilket
i skrivende stund er en god beslutning.
Set i lyset af, at vi ikke i foråret 2021 kunne holde bestyrelsesseminar, er det godt, at programmet
for Årskursus 2020 var på skinner og kunne bruges.
Årskursus 2021 afholdes med udstillere, men uden Årets Demensinitiativ og Frie Foredrag.
Bestyrelsen vurderede i foråret 2021, at mange initiativer har været lukket helt eller delvis ned, og
at usikkerheden om Årskursets betød, at Frie Foredrag ikke kunne indkaldes tidligt nok i forhold til
programmet.
DKDKs bestyrelsesreferater er beslutningsreferater og kan rekvireres via formanden.

Økonomi
DKDKs årsregnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Årsregnskab 2020 viser et underskud på kr.199.687,- et underskud der skyldes manglende
indtægter fra udstillere på det aflyste Årskursus 2020.
DKDK undgik at betale annulleringsgebyr til Hotel Nyborg Strand, da vi aflyste tre måneder inden
planlagt afholdelse. Det store underskud taget i betragtning glæder det bestyrelsen, at DKDK ikke
var økonomisk truet.
Som det fremgår af regnskabet er de årlige driftsomkostninger til medarbejdere i sekretariatet, til
husleje, IT m.m. ca. 200.000 kr.
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DKDKs økonomi er baseret på kontingentindtægter og på indtægter fra udstillere i forbindelse med
Årskurset. Selve Årskurset budgetteres så tæt på nul som muligt.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet, dog modtager formanden et mindre honorar.

Sekretariat
DKDK har sekretariatsfællesskab med Danske Ældreråd, Landsforeningen for ansatte i
Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg (SUFO) og Danske Gerontologisk Selskab
(DGS). Trine Toftgaard Lund er sekretariatschef for Fællessekretariatet, der er beliggende i
Vanløse.
Bestyrelsen i DKDK indgår hvert andet år en samarbejdsaftale med Danske Ældreråd om opgaver,
økonomi og medarbejdere. DKDK’s medarbejdere arbejder alle for en eller flere af de øvrige
organisationer i Fællessekretariatet. Medarbejderne og de mange fælles snitflader i sekretariatet er
med til at sikre synergi og udvikling for Fællessekretariatets organisationer.
Der afholdes årligt et møde mellem formænd og næstformænd samt faglige sekretærer de tre
organisationer imellem – et møde, der var planlagt til 26. januar 2021, men er udskudt til efter
DKDKs generalforsamling.
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AKTIVITETER 2020 - 2021
Den 30. september og 1. oktober 2020 inviterede den daværende sundheds- og ældreminister
Magnus Heunicke tillige med Ældre Sagen, FOA og KL til digitalt Ældretopmøde for at drøfte
fremtidens ældrepleje. DKDK var ikke blandt de forholdsvis få inviterede organisationer, hvilket vi
skriftligt beklagede.
DKDK blev efterfølgende inviteret til et virtuelt møde med kontorchef i ældrekontoret i
Sundhedsministeriet. Gitte Kirkegaard og Tinna Klingberg deltog i mødet og fremførte bl.a.
følgende:
 Behov for at øge den faglige viden hos medarbejderne og behov for kompetent faglig
ledelse.
 Der skal ikke udvikles ved hjælp af puljer.
 BUM-modellen og de nuværende tilsyn skal udfordres – gerne gennem en helt ny
tankegang.
 Behov for sikring af sektorovergange.
DKDK markerede tillige, at vi ønsker en opprioritering af demenskoordinatorfunktionen til en ”skalopgave” og foreslog, at funktionen indskrives i loven på linje med de opsøgende forebyggende
hjemmebesøg.
DKDK sendte en velkomsthilsen til social- og ældreminister Astrid Krag ved hendes tiltræden i
januar 2021. Vi pegede på de samme områder som på mødet i Sundhedsministeriet.
Læs DKDKs forslag i velkomsthilsnen her.
DKDK var medio juni 2021 inviteret til et digitalt rundbordsmøde om Alzheimers sygdom. Kirsten
Normann Andersen, sundheds- og ældreordfører for SF i Folketinget, var vært ved mødet. Fra
DKDK deltog formand Lone Vasegaard. Gunhild Waldemar fra Nationalt Videnscenter for Demens,
regionsrådsformand Ulla Astman og forskningsleder / praktiserende læge Jens Søndergaard holdt
oplæg på mødet.
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 i perioden været repræsenteret 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, der er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale
kerneopgaver. Følgegruppen er under partnerskabet Fremfærd.
Projektet har følgende hjemmeside: Udviklingshæmning og demens | VPT



Gitte Kierkegaard er DKDKs repræsentant i et samarbejde med Syddansk
Universitetscenter med navn: Livet Med Demens (LIDEM).
Forskningscenterets formål er at skabe øget viden og evidens på området ved at sætte
fokus på at leve med demens i hverdagen ud fra demensberørtes perspektiv og derved

6

udvikle forskellige tiltage til at afhjælpe følger af demens for dem, som har sygdommen og
deres pårørende. Læs mere her.


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 og
Pårørendeprisen i Sundhedsministeriet (priserne er uddelt på Demensdagene i
2021),
- Medlem af følgegruppe for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi i
Socialstyrelsen,
- Medlem af referencegruppe for Projekt RUM’lighed i Alzheimerforeningen,
- Partnerskabet mod demens under covid, hvor DKDK er medunderskriver på et
inspirationsoplæg til en National Ensomhedsstrategi.

Medlemsblad, hjemmeside og facebookside, –gruppe, LinkedIn
DKDK har i beretningsperioden udgivet tre medlemsblade med faglige artikler af bred interesse for
DKDKs medlemmer. Bestyrelsen fastlægger indhold og indhenter artikler, mens to
bestyrelsesmedlemmer er redaktører. Læs DKDKs medlemsblade her.
Artiklerne i medlemsbladet omhandler nye initiativer og strømninger på demensområdet, artikler,
som bestyrelsen vurderer, er af interesse for demenskoordinatorer.
Bestyrelsen godkender ikke artikler, men håber, at DKDKs medlemmer vil forholde sig refleksivt og
kritisk til det bragte.
Artiklerne er indekserede, så det er muligt på DKDKs hjemmeside at finde bragte artikler. Find
artikeldatabasen her.
Medlemsblad efterår 2020 havde seks artikler og en leder med titlen: Det bliver en lang dans med
Covid-19.
DKDKs hjemmeside www.demens-dk.dk bruges primært til at formidle viden om DKDKs formål og
arbejde. Som nævnt ovenfor rummer hjemmesiden en artikeldatabase, hvor man kan fremsøge
bragte artikler i medlemsbladene.
DKDK er på facebook med en åben side,
hvor diverse nyheder lægges op. Der er en
stabil, omend ikke stor trafik på siden. Find
siden her. Siden har i skrivende stund 768
følgere.

Medlemsblad vinter 2020 havde seks
artikler og en leder med titlen: Et år i
coronaens greb.

DKDK har tillige en lukket facebookgruppe
udelukkende for medlemmer af DKDK. I
gruppen deler medlemmer praksiserfaringer,
drøfter og udveksler og gør det i et trygt og
lukket forum. Gruppen har i skrivende stund

Medlemsblad forår 2021 havde seks artikler
og en leder med titlen: Ny Ældreminister og
ældreområdet tilbage til socialministeriet.
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140 medlemmer og en stabil trafik. Bestyrelse og sekretariat lægger særlige meddelelser op, kun
møntet på DKDKs medlemmer. Find gruppen her.
Bestyrelsen valgte i 2021, at DKDK skulle oprette en foreningsprofil på Linkedin. Hvis du er logget
ind på LinkedIn, kan du finde profilen ved at klikke her.
Bestyrelsen evaluerer løbende, om de tre fora skal fortsætte og/eller støttes yderligere.

Høringssvar
DKDK forholder sig til alt, hvad foreningen får i høring. Det er typisk lovudkast, udkast til
betænkninger og vejledninger fra diverse ministerier. Ikke alle høringsudkast har direkte interesse
for DKDK som landsorganisation eller for DKDKs medlemmer og i de tilfælde kvitterer sekretariatet
blot for modtagelse. Andre høringsudkast har mere eller mindre direkte betydning, og i de tilfælde
udarbejder bestyrelsen i samarbejde med den faglige sekretær et fagligt høringssvar.
I perioden september 2020 til september 2021 har DKDK givet faglige høringssvar på følgende:






Høring over udkast til forslag til lov om velfærdsaftaler.
Høringssvar til bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for tryghedsskabende
Velfærdsteknologi
Høring vedr. obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet.
Udkast til bekendtgørelser om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål og
udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame for lægemidler.
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og
sundhedssektoren

DKDK bidrager til høringerne gennem sine kommentarer og forslag fra demenskoordinatorernes
praksis. Antallet af relevante høringer varierer fra år til år, men har gennem de seneste år været
stigende. Det glæder bestyrelsen, at foreningen får flere og flere høringsudkast, et tegn på
foreningens synlighed. DKDKs høringssvar kan læses på DKDKs hjemmeside her.

Til inspiration
I årets løb er der kommet mange spændende rapporter, som også er blevet delt på DKDKs
facebook-side og –gruppe. Alt sammen materiale, der kan inspirere os i vores daglige arbejde.
Megen viden og inspiration kan hentes på hjemmesider fra Nationalt Videnscenter for demens og
andre videnscentre, fra VIVE (Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd),
Sundhedsstyrelsen, KL og Sundheds- og Ældreministeriet og nu også Social- og Ældreministeriets
hjemmesider. Ud over disse officielle hjemmesider lægger ældre- og patientforeninger som
Alzheimerforeningen og ÆldreSagen materiale ud, der kan inspirere til f.eks. pårørendearbejde.
Flere partnerskaber har set dagens lys gennem de seneste år f.eks. Fremfærd Sundhed og ældre,
Partnerskab på ældreområdet under Covid-19 mod ensomhed m.fl. – alle steder, hvor der kan
hentes viden og inspiration. DKDK er inviteret med i de relevante partnerskaber.
Her er nogle eksempler:
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Positive erfaringer med forsøg med kørsel til personer med demens (evaluering, SST)



Fysisk aktivitet kan styrke livskvaliteten for mennesker med demens (træningsguide, SST)



Nyt materiale og film skal være med til at skabe tryghed og trivsel i ældreplejen (SST)



Danmark har fået et nyt symbol til mennesker med demens (Demensvenligt Danmark)



Familiecamp (Alzheimerforeningen)



Forebyggelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen afhænger både af de ældres trivsel
og af arbejdsmiljøet (Det Nationale Forskningscentre for Arbejdsmiljø)

AFSLUTNING
At vi i september 2021 kan afvikle DKDK Årskursus giver håb om, at vi er ved slutningen af den
pandemi, som har sat så stort et præg på det seneste halvandet år. Nye ord er blevet en naturlig
del af vort daglige sprog – vi siger mundbind, test, mutationer, restriktioner og vaccinationsprogram
med en selvfølgelighed, som vi ikke kendte tidligere.
Alles tålmodighed har været sat på prøve, og mange har oplevet det seneste halvandet år som
overlevelse og brugt mange kræfter på at orientere sig og varetage nye opgaver.
I forhold til pejlemærker for fremtiden tror jeg, at følgende kommer til at præge arbejdet for den
nyvalgte formand og bestyrelse:
Regeringen er kommet med sit udspil til en længe ventet sundhedsreform – det bliver interessant,
når vi i DKDK får et konkret udspil til høring, i hvilken grad vi og borgere med demens er medtænkt
i reformen, og hvilken betydning den får for os og vores arbejde?
Tre kommuner (Langeland, Middelfart og Viborg) er i gang med et frihedsforsøg på ældreområdet
med det mål at mindske bureaukrati og dokumentation til gavn for borgere og medarbejdere. Det
er ikke første gang, gode kræfter sættes ind på at mindske den voksende dokumentation, og det
bliver spændende at følge, om og hvordan forsøget får betydning for demenskoordinatorernes
arbejde.
Vi står midt i en sygeplejerskestrejke, og flere af DKDKs medlemmer er strejkeramte – også et
bestyrelsesmedlem. Strejke eller ej så er det nødvendigt at sætte fokus på løn- og arbejdsvilkår for
alle os, der arbejder på sundheds- og ældreområdet. DKDK består af mange forskellige
faggrupper, der alle arbejder under de samme vilkår, men i forskellige funktioner. Der er heldigvis
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en stigende politisk opmærksomhed på, at sundhedsområdet i fremtiden kommer til at mangle
endnu flere medarbejdere. Vi har gennem de senere år selv været med til at tale demensområdet
op og synliggøre hvor meget, der er sket på demensfeltet de seneste år – alt sammen vigtigt for at
tiltrække medarbejdere.
I november 2021 er der valg til nye kommunalbestyrelser i landets 98 kommuner. Jeg håber og
tror, at borgere med demens og deres pårørende bliver et vigtigt politisk emne i valgkampen. Der
er sket meget gennem de senere år, men der er fortsat rum for forbedring og udvikling til gavn for
borgere, pårørende og for os som demenskoordinatorer. Nogle kommuner er nået langt, men vilkår
og opgaver er stadig meget forskellige. Lad os blive endnu bedre til at dele de bedste løsninger
med hinanden.
Som praktikere ved vi, hvad der er brug for, og hvad der virker i hverdagen. Vi arbejder primært i
kommunernes hjemmepleje, i forvaltning og på plejehjem og vi har holdninger til, hvad der kan
tilføre demensområdet værdi. Værdi for borgere, værdi for medarbejdere og værdi for pårørende.
Den viden sætter vi gerne i spil.
Arbejdet som demenskoordinator er ikke en statisk størrelse, men kræver et konstant fagligt fokus
og faglig udvikling. Nye medlemmer spørger af og til, hvad funktionen som demenskoordinator
egentlig rummer. Et relevant spørgsmål, men vanskeligt at besvare, da der nok er ligeså mange
svar, som dem vi spørger. Det er blandt andet på den baggrund, at bestyrelsen i dette år – både til
den tidligere og nuværende minister - har foreslået, at funktionen demenskoordinator lovfæstes på
sammen måde, som vi har en lov om forebyggende hjemmebesøg. Vi ved, at lovgivning ikke løser
alt, men en lovfæstelse af vores funktion ville sætte en ramme og et mindstekrav til vores funktion.
Jeg er spændt på, hvad fremtiden bringer. Som foreningens afgående formand efter syv år vil jeg
gerne sige tak til bestyrelse og sekretariat for et godt samarbejde og tak til medlemmer og
samarbejdspartnere for at løfte den store opgave, det er at gøre en forskel for mennesker med
demens og deres pårørende.
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