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98 demensvenlige kommuner i 2025 
I december 2016 blev regeringen og satspuljepartierne enige om en aftale om den 

nationale demenshandlingsplan 2025. Med demenshandlingsplanen prioriterede vi 

470 mio. kr. til 23 konkrete initiativer, der skal medvirke til at løfte fremtidens 

demensindsats. I kan finde den nationale handlingsplan for demens her.  

 

Med demenshandlingsplanen har vi sat nogle ambitiøse mål for demensindsatsen 

frem mod 2025, der skal sætte en klar retning for, hvilke indsatser på tværs af 

sundheds- og ældreområdet, der skal prioriteres fremadrettet. Disse tre mål er:  

 

 Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. 

 Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik 

diagnose. 

 En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af 

antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod 

år 2025. 

 

Danmark skal være et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens 

og deres pårørende mødes med forståelse og åbenhed, og hvor der i indretningen af 

det offentlige rum tages hensyn til deres særlige behov. Som ældreråd har I her en 

helt afgørende rolle, for der er ikke nogen fast opskrift på, hvordan man er 

demensvenlig, da dette altid må have udgangspunkt i den enkelte kommune. 

 

Vi vil derfor gerne opfordre jer til at arbejde for, at vi i Danmark får 98 demensvenlige 

kommuner. Heldigvis har mange kommunerne allerede arbejdet med dette i flere år, 

men vi vil gerne opfordre jer til have øje for, hvordan jeres kommune kan gøre det 

endnu bedre, og hvor jeres kommune evt. kan lære af andre kommuner.  

Som sagt, er der ikke én bestemt måde at være demensvenlig på. Det at være en 

demensvenlig kommune kan dog eksempelvis indebære: 

 

 At have en lokal demensstrategi, der beskriver kommunens politik og 

indsatser på demensområdet.  

 At information om støtte, rådgivning, aktiviteter og pleje- og 

behandlingsindsatsen på demensområdet er let tilgængelig og overskuelig 

for mennesker med demens og deres pårørende. 

 At de fysiske rammer og ikke mindst plejeboligerne er demensvenligt 

indrettet. 

 At det offentlige rum generelt tænkes og indrettes mere demensvenligt, fx i 

forhold indkøbsmuligheder, transportmuligheder, lokalplaner m.v. 

 

Med den nationale demenshandlingsplan 2025 prioriterede vi 470 mio. kr. til et løft 

af demensindsatsen. En stor del af disse midler går netop til kommunerne, 

eksempelvis nedenstående initiativer: 

 

Til samtlige ældreråd  

 

Sundhedsministeren og ældreministeren  
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Side 2 

Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner:  

Den første del af ansøgningspuljen på 88,5 mio. kr. er udmøntet i september 2017 til 

et praksisnært kompetenceløft, som i høj grad er målrettet den kommunale indsats. 

De sidste 47,5 mio. kr. i puljen forventes udmøntet primo maj 2018. 

 

Lokale eller landsdækkende aktiviteter til udvikling af et demensvenligt samfund: 

Til at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund er der i september 2017 

udmøntet 24 mio. kr. via en ansøgningspulje, som er opslået i regi af 

Sundhedsstyrelsen. 

 

Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende: 

Der er i november 2017 udmøntet 35,5 mio. kr. via en ansøgningspulje til oprettelse 

af 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres 

pårørende rundt om i landet.  

 

Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet: 

Sundhedsstyrelsen har i marts 2018 offentliggjort en træningsguide med den nyeste 

viden i forhold til træning og aktiviteter for mennesker med demens. Der er planlagt 

temadage hen over sommeren 2018 for at give kommunale ledere og medarbejdere 

mulighed for at videndele og erfaringsudveksle om arbejdet med fysisk træning og 

aktivitet for mennesker med demens, ligesom der er afsat 30 mio. kr. i 2018 og 2019, 

som fordeles mellem kommunerne til at understøtte arbejdet med 

træningspakkerne.  

 

Dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. 

I februar 2018 blev der opslået en ansøgningspulje på 38 mio. kr., der skal styrke 

kvaliteten og fleksibiliteten i dag- og aflastningstilbud til mennesker med demens og 

deres pårørende. Der er ansøgningsfrist 26. april 2018, og puljen forventes udmøntet 

i juni 2018. Puljen udmøntes af Sundhedsstyrelsen.   

 

Flere demensegnede plejeboliger: 

I januar 2018 slog Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen desuden en pulje på 28,5 mio. kr. 

op, der skal understøtte indretningen af plejeboliger, så de bliver mere 

demensegnede. Puljen forventes udmøntet i løbet af foråret.  

 

Vi er glade for, at vi generelt oplever rigtig stor efterspørgsel efter puljerne, da dette 

jo også viser, at kommunerne generelt har stort fokus på demensområdet. 

Initiativerne i demenshandlingsplanen supplerer de mange andre gode tiltag, der 

allerede er sat i søen både i kommunerne og fra centralt hold.  

 

Vi håber, at I vil følge udviklingen på området tæt og i fælleskab gøre jeres for at 

sikre, at jeres kommune bliver så demensvenlig som mulig, så vi kan nå målet om, at 

Danmark bliver et mere demensvenligt samfund med 98 demensvenlige kommuner 

frem imod 2025.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ellen Trane Nørby     &     Thyra Frank 


