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Kære medlemmer af DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) 
 
Året går på hæld, og der er ikke længe til, at rådhusklokkerne ringer et nyt år ind. 
Vi troede, at vi var på den anden side af samfundsnedlukning og restriktioner, men vi slås stadig 
med Corona, og det præger fortsat vores hverdag som demenskoordinatorer. Mit råd skal være 
det samme som den afgående formand Lone Vasegaards råd: ”Brug os demenskoordinatorer, 
men gør det fornuftigt og til gavn for borgere med demens”.  
 
Året 2021 i DKDK bød på: 

 Gennemførelse af vores Årskursus med god stemning og spændende oplæg uden nogen 
restriktioner. Det var dejligt at mærke den glæde og entusiasme, som alle mødte op med. 

 En ny minister – social- og ældreminister Astrid Krag, trådte ind på banen, efter at 
ældreministeriet var blevet flyttet fra sundhedsministeriet. 

 På generalforsamlingen i september 2021 tog vi afsked med formanden gennem syv år, 
Lone Vasegaard, og flere bestyrelsesmedlemmer. En ny bestyrelse blev valgt, og det er en 
bestyrelse, der er sammensat af engagerede demenskoordinatorer fra hele landet. 
Bestyrelsen vil i samarbejde med sekretariatet i 2022 sætte fokus på et servicetjek af 
foreningen og dens aktiviteter. Bestyrelsen har siden Årskurset holdt 2 møder – et fysisk 
og et på teams. 

 I kan møde bestyrelsen i medlemsbladet fra efterår 2021 eller på DKDKs hjemmeside. De 
er bestyrelsesmedlemmer med spændende demenskompetencer og demenserfaringer. 
Alle har kastet sig ind i opgaverne med energi og ildhu.  

 
 
Året 2022 i DKDK byder på: 

 Et servicetjek af DKDKs vedtægter – det hører I mere om og vil bliver præsenteret for 
dette på generalforsamlingen i september. 

 Vi vil som bestyrelse bruge en temadag i foråret på at arbejde med værdierne i DKDK, 
herunder vision og mission for DKDK. Vi er lige nu en bestyrelse sammensat af lige dele” 
nye” og ”gamle”, hvilket har givet anledning til en god drøftelse, som vi tager fat på. 

 Arbejde i diverse udvalg og følgegrupper, hvor DKDK er repræsenteret. 

 Et medlemsblad til april, hvor redaktørerne er på jagt efter spændende artikler – meld 
gerne ind til redaktionen, hvis I har ideer eller skribenter på mail: 
janniesternberg@hotmail.com  

 Årskursus d. 14.-16. september 2022 og meget mere. 
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2022 bliver et år præget af høje ambitioner, fornyet energi og engagement.  
 
DKDK vil i de kommende år bl.a. arbejde for, at FS3 ændres til også at kunne rumme den viden, 
som vi nu kun kan dokumentere på lapper og ikke i systemet. Jeg tænker her på alt den viden, 
personalet har om den enkelte borger med udgangspunkt i personcentreret omsorg og også det 
vigtige samarbejde med de pårørende. Vi møder lydhørhed fra vores samarbejdspartnere, så vi 
håber på en fælle indsats. 
 
Vi vil også fortsat presse på for at en demenskoordinerende funktion lovfæstes, om end det synes 
op ad bakke. Her kan vi ligeledes håbe på, at der er andre, der ser det som en nødvendighed og 
laver et samarbejde med os.  
 
Som demenskoordinatorer er vi en essentiel brik i offentlige tilbud til mennesker med demens – 
både kommunalt og regionalt. 
 

 Vi er ofte det første vigtige bindeled mellem familier og de offentlige tilbud, og vi er ofte 
dem, der presser på for at skaffe midler til at bedre lokale tilbud. 

 Mange af os videreuddanner personale eller rådgiver politikere. 
 
Vi er nødvendige for at skabe sammenhæng og udvikling og dermed sikre den bedst mulige 
omsorg for mennesker med demens og deres familier. 
 
Bestyrelsen samles den sidste weekend i januar for bl.a. at starte processen med at udarbejde 
Årskursus 2022, og vi glæder os rigtig meget. Vi har fået mange ideer til temaer og oplægsholdere 
i evalueringen fra Årskursus 2021, men sidder her nogen og tænker:  ”Det er lige det her, vi har 
brug for” så kontakt mig endelig på ggki@haderslev.dk 
 
 
 
Glædelig jul og godt nytår 
 
Gitte Kirkegaard 
Formand for DemensKoordinatorer i Danmark 
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