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Jeg hedder Gitte Kirkegaard, er dag-

lig demensfaglig leder i Haderslev 

kommune og nyvalgt formand for 

DKDK. Jeg er taknemmelig og ydmyg 

over for den opbakning, jeg har fået 

under og efter valget til formand og vil 

gøre mit bedste i samarbejde med 

den nyvalgte bestyrelse for at leve op 

til jeres tillid.  
 
Det var dejligt, at så mange mødte op til generalforsamlin-

gen og at mærke jeres iver for at komme med gode forslag 

til det videre arbejde. Det tager vi med på kommende besty-

relsesmøder.  
 
Personligt ligger demenskoordinatorer/-konsulenternes vir-

ke i kommunerne mig meget på sinde. Jeg har været på 

området i mere end 20 år og ved, at vi som demenskoordi-

natorer er startet som en ”græsrodsbevægelse”. Mange 

blev ansat som demenskoordinator i en kommune, uden at 

opgaverne var veldefinerede, nogle fik demensfunktionen 

som en del af deres øvrige jobfunktion, flere manglede rele-

vant uddannelse, og jobbet var meget personafhængig.  

Hvor er vi nu, og hvad sætter i dag rammerne for vores 

funktion og opgaver? 
 
Jeg ser gerne, at borgere efter demensudredning sikres 

retten til et koordineret tilbud i alle 98 kommuner. At koordi-

nering af tilbud til borgere med demens og deres pårørende 

indskrives i lovgivning som en skal opgave i stedet for en 

kan opgave.  Det vil hjælpe til ro i sindet hos mange familier 

med demens, hvis de vidste, hvad de kunne få adgang til 

umiddelbart efter diagnosen.  

 

Arbejdet i Sundhedsstyrelsen med at udarbejde 

”Anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med 

demens” - hvor Sundhedsstyrelsen fik lavet en undersøgel-

se af demenskoordinatorfunktionen rundt om i landet - vi-

ste, hvor store forskelle der er i landets 98 kommuner. Der 

er mange måder at gøre det rigtige på, men en vis ensartet-

hed i landet ville hjælpe borgere med samme diagnose.  
 
Et par nedslag fra Årskurset 

Det var livgivende igen at samles om det, vi alle brænder 

for, at møde kolleger fra hele landet og opleve, at vi bliver 

klogere. Vi fik ikke alle svarene på, om vi gør det rigtigt, og 

om vi gør det rigtige, men vi fik nok alle noget at tænke 

over. Nogle blev bekræftet i, at de løser dagligdagens op-

gaver rigtigt og gør det rigtige, andre fik nye ideer, og der 

var for os alle noget at reflektere over. 

 

Jeg bed mærke i Lotte Frøiks begreb om plejelidelse. At vi 

med den bedste hensigt og iver for at hjælpe andre menne-

sker kommer til at påføre dem plejelidelse. Det har jeg taget 

til mig. 
 
Jeg bed også mærke i Per Revsteds pointe om, at menne-

sker, der har brug for hjælp, ikke nødvendigvis strækker en 

hånd ud for at bede os hjælpe – vi skal igennem pigtråd for 

at få lov at hjælpe. Sådan nogle kender vi vist alle. 
 
Endelig gav Peter Dahler Larsens begreb om Aktør – ver-

bum – ting mig en god ledetråd til fremtidige evalueringsde-

signs.  
 
Årskurset skal berøre, skal udfordre og skal beskæftige sig 

med emner, vi som demenskoordinatorer finder vigtige. 

Heldigvis viser evalueringen alt overvejende, at I oplevede 

det. 
 
Første møde på Christiansborg  

Jeg deltog d. 11. oktober i et møde på Christiansborg med 

titlen: ”Demens I Danmark – er sundhedsvæsnet klar”. Poli-

tikere og fagpersoner drøftede de kommende års udfordrin-

ger med at give mennesker med en demenssygdom et vær-

digt liv med et minimum af antipsykotisk medicin. Professor 

Gunhild Waldemar gav udtryk for, at der er behov for en ny 

demenshandleplan. Andre nævnte udfordringen med, at vi 

kommer til at mangle 40.000 medarbejdere på ældreområ-

det. Flere fokuserede på, at der er kommet rigtig mange 

gode tiltag, f. eks. håndbøger ud af de hidtidige demens-

handleplaner, men at der skal mere fokus på at få dem i spil 

i dagligdagen. Dagen sluttede med, at de tilstedeværende 

sundhedsordførerne gav hånd på, at vi skal arbejde videre 

med tidlig opsporing, bedre diagnosticering, bedre liv med 

demens og bedre liv som pårørende til demens, kompeten-

ceudvikling af alle faggrupper, smidigere forløb imellem 

sektorer og internt i kommunerne og stadig udvikling af de-

mensvenlige samfund.  
 
Lad os se, hvad der sker efter det kommende kommunal- 

og regionsvalg og de fra Christiansborg varslede reformer. 

Fra DKDK vil vi arbejde på at fastholde demens på dagsor-

denen, og vi hilser Alzheimerforeningens undersøgelse, der 

viser store kommunale forskelle velkommen. 
 
Den nyvalgte bestyrelse er trukket i arbejdstøjet, og hvis 

der er noget, I synes, at vi skal vide eller tage op, så kon-

takt en af os – intet er for stort eller for småt. Læs mere om 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer længere inde i bladet. 
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