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Demens og livsglæde:

” Farverne gør mig glad.    
De kommer fra hjertet, 
som lyset i sygdommen”





Alzheimerforeningen deler håbet om … 

En fremtid 
uden demenssygdomme



… og vi vil virkeliggøre drømmen om:

Et demensvenligt Danmark
- hvor ingen er alene med demens,

og livet med demens derfor er værd at leve.



Værdigt liv med demens:

Anerkendelse og opbakning
Hjælp og støtte

Behandling og pleje



Se
menneskene

bag demenssygdommen





500.000
… danskere er berørt af en demenssygdom



Støt demente og pårørende med 100 kroner

SMS HUSK til 1272
www.alzheimer.dk



 70.000 – 85.000 mennesker i Danmark har i dag Alzheimers eller en anden 
demenssygdom og ca. 400.000 lever i dag som pårørende med demens i 
hverdagen

 Behandling, pleje og omsorg til demenspatienter beskæftiger flere end 
35.000 fuldtidsansatte om året

 De totale direkte samfundsøkonomiske omkostninger ved demens løber op 
i 22 - 24 milliarder kr. om året

 Pårørende til hjemmeboende demenspatienter bruger i gennemsnit 6 
timer om dagen til pleje og omsorg. Værdi = 20 milliarder kroner/år

 Demenssygdom er den hyppigste dødsårsag for kvinder (i UK) og den 5. 
hyppigste dødsårsag for både mænd og kvinder i Danmark

 …. Der er desværre ingen kur som kan forhindre eller stoppe 
fremadskridende demenssygdomme

Livet med demens – anno 2015:

- eksklusiv pårørendes indsats
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Udfordringerne - anerkendelse:

Tre ud af fire personer med en 
demenssygdom oplever negative 
reaktioner forbundet med demens.



”Jeg tør ikke træne i mit motionscenter 
mere. De andre bliver sure, når jeg ikke 
flytter mig fra en maskine. Men jeg kan 
simpelthen ikke længere huske, hvor længe 
jeg skal sidde ved maskinen, eller hvad jeg 
skal lave dér…”

Kirsten, 47 år
Alzheimerpatient

Tabu – Fordomme - Stigmatisering

Udfordringerne - anerkendelse:

Isolation - Ensomhed



Udfordringerne – støtte og hjælp:

2/3 af alle pårørende til 
demenspatienter får ikke den 

hjælp i hverdagen, de har brug 
for.



Udfordringerne – støtte og hjælp:
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Belastning pårørende - demenslinien:

P
ro

ce
n

t

Rød = stor betydning
Grøn = neutral betydning
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Udfordringerne – støtte og hjælp:



Udfordringerne – behandling:

Demenspatienter komme oftere 
på skadestuer, har 20 % større 
risiko for genindlæggelser og 
dør hurtigere efter udskrivning 
fra skadestue end patienter uden 
demenssygdom. 



Let demens
Moderat
demens Svær

demens

Demenspatienter 
har i gennemsnit 

1,4 flere 
indlæggelsesdøgn
pr. år end andre 
patienter …

… før diagnose 

Demenspatienter 
har i gennemsnit 

14,2 flere 
indlæggelsesdøgn 
pr. år end andre 
patienter …

… to år efter 
diagnose 

Svær
demens

Udfordringerne – behandling:

Sygdomsstart Diagnose Plejehjem

3 år3 år 2 år

Kilde: Taipale. et al: (2015)
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Udfordringerne – behandling:



Udfordringerne – plejehjem:

På hver tyvende plejehjem
finder embedslægerne så alvorlige
fejl og mangler i behandling og
pleje, at det ifølge
Sundhedsstyrelsen udgør en
risiko for patienternes helbred



Udfordringerne – plejehjem:

0

10

20

30

40

50

60

65-69 70-74 75-89 80-84 85-89 90-95 95*

Personer med demensdiagnose

Hele DK Plejehjem

P
ro

ce
n

t

Alder



Pårørende har bl.a. 
fundet beboere

liggende hjælpeløse
på gangene.

Udfordringerne – plejehjem:



Udfordringerne – plejehjem:



16. november 2015

Udfordringerne – plejehjem:



Behandling – kvalitet og normering
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Normering - sundhedspersonale

Kilde: Bl.a. Szebehely et al: 2013, Kvale et al 2011, Konetzka et al. 2004 Harrington and Swan 2003

Mindre personale giver:
• Mere uro
• Flere konflikter
• Flere fald
• Længere ventetid ved 

bleskift
• Flere mistede måltider
• Større vægttab
• Flere infektioner
• Flere (igen)-indlæggelser
• Flere dødsfald



Status – livet med demens i Danmark:

Pårørende bliver især belastet af manglende 
aflastning, manglende hjælp til transport og 
manglende behandling og omsorg på plejehjem

Demenspatienter 
får dårligere 
sygdoms-
behandling 
sammenlignet med 
andre patienter

3 ud af 4 med 
demens har 
oplevet negative 
reaktioner fra 
omgivelser pga af 
deres sygdom
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Behandling:

Der findes i dag ingen kur mod demenssygdomme, men der 
er evidens for

• at tværfaglig mangesidet indsats bestående af vidensbaseret
rådgivning, målrettet hjælp, meningsfulde aktiviteter, 
socialt samvær og inklusion, pårørendegrupper, fysisk 
aktivitet, kognitiv stimulering, ergoterapeutisk træning 
samt uddannet personale og anstændig bemanding kan øge 
kvalitet og sinke sygdomsprogression …

• … og mindske belastning af pårørende samt ikke mindst 
udskyde indflytning på plejehjem.

Kilde: Bl.a. KL, Olazaran et. al, 201o



Anbefalinger:

• at personer med demens såvel hjemmeboende som i 
plejebolig tilbydes vedligeholdende træning af praktisk 
funktionsevne.

• at personer med demens tilbydes fysisk aktivitet og fysisk 
træning.

• at personer med let til moderat demens tilbydes kognitiv 
stimulation

• at personer med demens sikres god ernæringstilstand
• at tilbyde personer med demens adgang til dagtilbud og 

dermed aflaste  de pårørende

Det anbefales bl. a: 



Behandling:

Sygdomsstart Diagnose Plejehjem

Let 
demens

Moderat
demens

Svær
demens

Sammenhængende og tværfagligt behandlingsforløb



Behandling:

Diagnose Pleje-
hjem

Let 
demens

Moderat
demens

Svær
demens

Sammenhængende og tværfagligt behandlingsforløb

Besparelse: 5 – 9 mia kr. /år



Løft i kvaliteten hele vejen og alle steder 
fra første mistanke til sidste suk

- større faglighed, nationale retningslinjer, løbende 
dataindsamling og monitorering

Tidlig opsporing og 
bedre udredning

Tværfaglig indsats

Færre men større og 
bedre udrednings-
klinikker

Bedre opfølgning og 
forløb efter diagnose

Større sammenhæng 
og bedre 
koordinering

Ensartet 
forløbsprogram

1. Bedre behandling

Kvalitetsløft



Plejehjem: Bedre behandling, større faglighed, mere tid 
og flere vidende hænder (ABC-Demens til alle)

Bedre aflastning:
• Skræddersyede 

tilbud til 
demenspatienter

• Fokus på demens
• Større fleksibilitet
• Mindre visitation 

og større frihed

Praktisk hjælp:
• Transport
• Ledsagelse
• Værgemål
• Rådgivning
• Mestring
• Advokathjælp
• Hjælpemidler
• …
• …

2. Støtte til pårørende

Anerkendelse



1. Demensvenligt Danmark

Familie

Venner

Naboer

Kolleger

Flere venner

Kommunen

Organisationer

Patientfællesskaber

Fagforeninger

Transport Myndigheder

Institutioner

Foreningslivet

Handelslivet

Sport

Kirken

100.000 demensvenner
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Et demensvenligt Danmark…
• 30 kommuner
• 180 plejehjem
• 390 medarbejdere …

… erindringsdans

… og flere end

25.000
glade og trygge

dansende og levende
mennesker

med demens



Let’s
dance …



Tak
for opmærksomheden 

Bliv demensven nu
www.demensven.dk


