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90.000 danskere lider i dag af sygdommen demens. Tallet er stærkt stigende – om 25 år 
forventes det, at tallet er steget til 165.000 personer. Sygdommen berør desværre ikke 
kun den demente selv. Over 400.000 danskere er i dag pårørende til en person med 
demens og har sygdommen tæt inde på livet hver eneste dag. Derfor er der behov for 
en national indsats, som både omfatter en forbedring af forholdene og livskvaliteten 
for personer med demens, og som støtter op omkring deres pårørende, der lever med 
sygdommen på tætteste hold.

Dansk Sygeplejeråd er gået sammen med Alzheimerforeningen, Ældre Sagen, FOA og 
PenSam i Demensalliancen for at sætte fokus på demens. Alliancens vision er: Aldrig 
alene med demens. Ingen skal leve alene med sygdommen, og Danmark skal være et 
foregangsland, som andre lande retter blikket mod.

Sygeplejersker gør en forskel i indsatsen for personer med demens. Der er ofte tale 
om komplekse sygdomsforløb, som kræver sygeplejefaglige kompetencer for at ska-
be sammenhæng i sygeplejen og behandlingen og se det hele menneske. Det er helt 
afgørende, at personer med demens er i kontakt med sygeplejersker med høj sundheds-
faglig ekspertise, som følger dem i hverdagen, og som samtidig kan tage sig af både akut 
opståede følgesygdomme og de symptomer, som endnu ikke har udviklet sig til synlige 
problemer. 

Med dette udspil giver Dansk Sygeplejeråd sit bud på, hvad der skal til for at skabe et 
værdigt liv med demens. Dansk Sygeplejeråd fremhæver otte indsatsområder, hvor der 
er behov for en indsats fra både regering, kommuner og regioner, hvis Danmark skal gå 
forrest på demensområdet. Udspillet er blevet til i samarbejde med sygeplejersker, der 
arbejder på demensområdet og hver dag oplever de udfordringer og konsekvenser, som 
sygdommen har for personer med demens og deres pårørende.

Grete Christensen
Formand

Forord
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Et værdigt liv for personer  
med demens
Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats – sygeplejersker på alle plejecentre 
Personer med demens er ikke nødvendigvis opmærksomme på, når de føler smerte og 
ubehag, og de er ikke altid i stand til at kommunikere det. Samtidig medicineres de-
mensramte ofte for flere sygdomme og kan ikke nødvendigvis udtrykke, hvis de oplever 
bivirkninger. 

Sygeplejersker på alle plejecentre skal være med til at sikre, at personer med demens 
får den bedst mulige sygepleje og behandling. Når sygeplejersker befinder sig fast på 
plejecentrene, kan de være med til at opspore eventuelle infektioner, tegn på dehydre-
ring og forværringer i beboernes helbredstilstand, før det udvikler sig så alvorligt, at 
indlæggelse bliver nødvendig. Derved kan genindlæggelser undgås. Tilsvarende er det 
helt afgørende, at der er sygeplejersker med høj sundhedsfaglig ekspertise, som står for 
blandt andet observering, rehabilitering og palliation. 

Bedre sammenhæng i forløbet for personer med demens 
Demensramte personer bliver ofte sendt alene på sygehuset uden følge af personale 
eller pårørende. Det skaber utryghed. Samtidig øges risikoen for fejl, og overlevering af 
information om for eksempel symptomer, sygdomsforløb og behandling bliver overladt 
til personen selv. Personer med demens skal have ret til en følgeordning, der sikrer sam-
menhæng i behandlingsforløbet samt forebyggelse af forværringer i sygdommen pga. 
flytning af behandlingssted.

Demensvenligt miljø på sygehusene
Personer med demens oplever utrygge rammer, når de kommer i kontakt med sygehu-
set for eksempel via de fælles akutmodtagelser. Mange steder er der i dag traumeteams, 
palliative teams mv. På samme vis skal der alle steder være demensteams med persona-
le, som har viden om demens, ligesom der bør indrettes særlige stuer til modtagelse af 
personer med demens.
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Fokus på de pårørende

Behov for undervisning og viden om livet tæt på personer med demens
I dag oplever mange pårørende, at de bliver overladt til sig selv, og at de står alene med 
hele ansvaret for plejen og behandlingen af personer med demens. Der er behov for 
mere viden og undervisning til de pårørende om, hvordan de kan håndtere sygdommen 
og understøtte deres nærmeste i hverdagen, ligesom de pårørende også skal have viden 
om at tage vare på sig selv.

Ensartede rettigheder for aflastning 
De pårørende vil ofte gerne have ægtefællen med demens boende hjemme, men 
aflastning betyder meget. Det fremgår af serviceloven, at der skal være aflastning, men 
det tolkes meget forskelligt i kommunerne. Mange pårørende oplever, at det kan være 
en kamp med visitationen at få bevilliget aflastning. Derfor er der behov for ensartede 
rettigheder på tværs af kommunerne.
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Behov for viden og  
kompetenceløft til personalet
Kendskab til sygdommen hos alle medarbejdere
Alle medarbejdere, som er i kontakt med personer med demens, skal have en grund-
læggende viden om sygdommen, og om hvordan den håndteres. Det gælder ikke kun 
demenskoordinatorer, men alle medarbejdere i for eksempel hjemmeplejen og 
hjemmesygeplejen, på plejecentre, sygehuse og i almen praksis. Medarbejderne skal 
ligeledes være klædt på til at tale med de pårørende. Tilsvarende er der også på ledel-
sesniveau behov for mere viden om og fokus på udfordringerne omkring demenssyg-
dommen, så lederen kan støtte op om medarbejderne og yde supervision, når der er 
behov for det.

Uddannelse – og løbende opkvalificering – også på specialistniveau
Der er behov for øget kompetenceniveau og specialiseret viden om demens, så vi sikrer, 
at både personer med demens og deres pårørende får den rigtige vejledning, pleje og 
behandling. Ofte er der tale om komplekse patientforløb, som kræver særlig viden hos 
personalet. 
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Bedre by- og boligmiljøer

Fokus på de indre rammer
Demensvenlige by- og boligmiljøer understøtter mennesker med demens i at leve et 
godt liv. Boliger med sikkerheden i top forebygger ulykker og hospitalsindlæggelser. 
Men de ydre rammer alene sikrer ikke tryghed for demensramte. Derfor er det afgøren-
de, at de indre rammer også styrkes. Helt konkret skal udviklingen af demensvenlige by- 
og boligmiljøer kobles sammen med en stærk sundhedsfaglig kvalitet, så personer med 
demens oplever sammenhæng mellem gode fysiske forhold og høj faglig kvalitet hos de 
sundhedsprofessionelle.  

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS har allerede akkredite-
ringsstandarder for kommuner, hvor der findes en standardpakke for sygepleje, som 
også omhandler demens. Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at flere kommuner i fremtiden 
arbejder med implementering af akkredite-ringsstandarder, der skaber de bedste resul-
tater og løbende kvalitetsforbedringer. Disse bør indeholde følgende hovedområder:
• Ledelse, herunder kvalitet af ledelsen
• Struktur og organisering, herunder de strukturelle muligheder for indflydelse for de 

sundhedsprofessionelle
• Udvikling med fokus på bl.a. integrering af forskning og innovation  
• Professionel praksis med løbende udvikling af modeller og arbejdsformer, der under-

støtter en eksemplarisk professionel praksis. 
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