
PÅ VEJ MOD ET 
DEMENSVENLIGT 
DANMARK 2025
OPLÆG FORUD FOR DEMENSTOPMØDE 27. SEPTEMBER 2018



NATIONALT FOKUS PÅ DEMENS
I december 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne en aftale om finan-
siering af en ny national demenshandlingsplan, der skal give demensområdet 
et tiltrængt løft og gøre Danmark til et mere demensvenligt land. 2016 blev året, 
hvor demens for alvor kom på den nationale politiske agenda, og hvor Demen-
salliancen sammen med Sundheds- og Ældreministeren i spidsen og på tværs 
af organisationer, borgere og myndigheder, fik sat ord på de voldsomme ud-
fordringer Danmark står over for på demensområdet. 
Op imod 90.000 danskere lever i dag med en demenssygdom og mellem 300.000 
og 400.000 er pårørende til en person med demens. Og tallet vil kun stige. 2017 
blev året, hvor en lang række af handlingsplanens initiativer blev søsat. Demen-
salliancen tager nu temperaturen på det demensvenlige Danmark for at sikre, 
at vi når handlingsplanens ambitiøse 2025-mål sammen.

ET GODT FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN
Demenshandlingsplanen har tre overordnede målsætninger:
1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens 

kan leve et værdigt og trygt liv.

2. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i 
den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med 
fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats.

3. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som 
pårørende. 

For at imødekomme disse målsætninger har handlingsplanen defineret 23 in-
itiativer, der for de flestes vedkommende er under planlægning eller udarbe-
jdelse og står over for skulle implementeres. Alliancen anerkender handling-
splanens mange gode takter og har fuld forståelse for det faktum, at mange af 
indsatserne kræver tid og rum, før de kan lykkes.

Det er godt, der nu er sat retning for arbejdet med en national handlingsplan 
og i 2018 søsat en lang række initiativer. Men vi må ikke forlede os til at tro, at 
vi løser alle udfordringerne med udmøntningen af handlingsplanen og de 470 
millioner kroner, der følger med frem mod 2019. Det afsatte beløb svarer til en 
samlet investering på ca. 5.000 kr. for hver af de ca. 90.000 danskere, der lever 
med demens i dag. Skal de store ambitioner og gode intentioner fortsat blive til 
mærkbare resultater ude i landet, så skal vi sammen sikre, at investeringerne i 
ny viden, nye tilbud og nye samarbejder fortsætter efter 2019.

HVORDAN KOMMER VI VIDERE
Handlingsplanen er fundamentet for en stærk demensindsats i Danmark. I De-
mensalliancen bakker vi planen op og fortsætter vores arbejde for at fastholde det 
politiske fokus og momentum, og skabe forbedringer for personer med demens 
og deres familier sammen med over 30 demensvenlige kommuner i hele landet.

Alliancen inviterer derfor til et pitstop hvor vi sammen skal drøfte, hvordan vi sikrer 
viden om den effekt handlingsplanens initiativer har haft, og hvad der skal til for at 
nå de ambitiøse mål i handlingsplanen frem mod 2025. Dette er Demensalliancens 
oplæg til diskussion.
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DEMENSVENLIGT DANMARK I 2025

DEMENSALLIANCENS VISIONER FOR ET DEMENSVENLIGT 
DANMARK 2025

Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med de-
mens kan leve et værdigt og trygt liv.

 ✔ Ingen skal være alene med demens i Danmark

 ✔ Danmark skal gå forrest og være et demonstrationsland på 
demensområdet

Vi vil skabe et demensvenligt Danmark, hvor alle personer med de-
mens, deres pårørende og personalet har et værdigt liv og et godt 
arbejdsmiljø, hvor de aldrig er alene med demens. I 2025 skal andre 
lande rette blikket mod Danmark, når de søger inspiration til demen-
sindsatsen.

VEJEN VI VIL GÅ

1.  Investering i ældreplejen

2.  Demensvenlige miljøer

3.  Demensvenlige kommuner

4.  Model for demensvenlig nationaløkonomi

FØR DAGEN
Som forberedelse bedes du forholde dig til det seneste år med Demenshan-
dlingsplanen: Hvad har vi lært og hvad kan vi forbedre?

ARBEJDE PÅ DAGEN
Du vil under dagens arbejdssession diskutere 2 af ovenstående emner med 
politiske kolleger fra nationalt og lokalt niveau og få inspiration til samtalen fra 
Demensalliancens partnere. Læs mere om emnerne nedenfor.
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MERE OM VEJEN VI VIL GÅ

1) INVESTERING I ÆLDREPLEJEN
MÅL: Sikre flere medarbejdere med demensfaglig viden i Danmark frem mod 2025
Høj kvalitet i arbejdet med mennesker med demens kræver kompetente medarbejdere. Der skal være faguddan-
net personale og der skal være nok af dem. Demensalliancen anerkender, at man i Demenshandlingsplanen 2025 
har afsat 139 mio. i puljemidler til kompetenceløft. Det er positivt, at der afsættes midler til medarbejdere der 
allerede arbejder i demensplejen. Vi har identificeret to behov for at nå målet. For det første skal der på et nation-
alt plan arbejdes med at finde metoder, der kan sikre at den strategiske kompetenceudvikling i kommunerne får 
effekt. Vi kan i dag se meget forskellige tilgange hos de kommuner der har fået kompetencemidler. Det taler for 
en evaluering af, hvad der virker og hvad der ikke virker. For det andet er der behov for en yderligere investering 
i fagligt uddannet personale for at sikre de demensramte og deres pårørende har så godt et liv som muligt med 
demens, med mere tryghed og ro og mindre behov for antipsykotisk medicin - også efter 2019, og frem mod 2025. 
Det betyder, at arbejdet med rekruttering skal prioriteres højt. 
Hvordan sikrer vi, at der er nok kompetente medarbejdere, der gør det mere trygt at være ramt af en demenssygdom 
i Danmark?

2) DEMENSVENLIGE LOKALMILJØER
MÅL: Danmarks befolkning skal være den i verden, hvor flest har basisviden om demens i 2025
Mennesker ramt af en demenssygdom har ofte meget svært ved at fastholde et godt hverdagsliv med aktiviteter 
og bevægelighed. Kort sagt de ting der er med til at sætte struktur på hverdagen og tilværelsen. I mange tilfælde 
vil venner og lokalsamfundet gerne træde til og hjælpe, men stoppes af det tabu som demenssygdomme ofte er 
omkranset af. Tabuet rammer ikke kun mennesker der selv er ramt af demens, men i særlig grad deres familie. 
Hvis flere havde basisviden om demens og turde træde til med hjælp, ville tabuet sansynligvis være langt mindre. 
For at turde træde til, skal man, udover at have viden, også være i stand til at handle på det eks. i bussen, banken, 
på torvet eller i supermarkedet.
Hvordan kan vi  skabe flere demensvenlige lokalmiljøer, hvor flere mennesker har et højere vidensniveau om demens 
og tør træde til og handle for at støtte personer med demens?

3) DEMENSVENLIGE KOMMUNER
MÅL: 98 demensvenlige kommuner
I Den nationale demenshandlingsplan er målet at skabe 98 demensvenlige kommuner i 2025. Demensalliancen 
ønsker at bidrage til dette ambitiøse arbejde og har over de sidste år samarbejdet med over 30 kommuner om 
at blive mere demensvenlige. Demenshandlingsplanens indsatser har de seneste 2 år været med til kraftigt 
at øge det kommunale fokus på demens. Men der er dog brug for en aktiv national indsats for at opnå det nu-
værende mål i handlingsplanen om 98 demensvenlige kommuner. Demensalliancen arbejder mod at fastholde 
og forstærke samarbejdet i de kommuner, der allerede arbejder med demensvenlighed og vil fortsat mobilisere 
og engagere lokalpolitikere og fagfolk i kommunerne for at opprioritere deres lokale demensindsats. Nogle be-
hov kan mødes ved at forstærke samarbejdet mellem kommunerne, hvor den gode idé til en borger på Lolland, 
straks giver mulighed for et bedre liv for en borger i Thisted. Selvom der i Demenshandlingsplanen er beskrevet 
en klar ambition om, at Danmark bør have 98 demensvenlige kommuner i 2025, mangler der en konkret strategi 
for hvordan det skal ske.
Hvordan skaber vi flere og mere demensvenlige kommuner, der gør handlingsplanens ambition til virkelighed for alle 98?

4) MODEL FOR DEMENSVENLIG NATIONALØKONOMI
MÅL: En langtidssikret demens finansiering, der understøtter den ambitiøse demenshandlingsplan
Det er væsentligt at understrege, at de 470 mio. kr. fra satspuljemidlerne der er blevet afsat kun finansierer 
indsatser frem til 2020, og at midlerne langt fra er tilstrækkelige til at indfri målene i handlingsplanen. Demen-
salliancen er nysgerrige på, hvordan vi finder en national model for en demensvenlig økonomi. Der er behov for 
varig og tydelig finanspolitisk prioritering, der sikrer en mere permanent finansiering af den nødvendige indsats 
fra 2020-2025.
Hvordan sikres en langtidssikret investering i demens, så vi kan nå målene i den nationale demenshandlingsplan?


