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Den nationale demenshandlingsplan 2025 
 

Regeringen og satspuljepartierne blev i december 2016 enige om en aftale om den 
nationale demenshandlingsplan 2025. Med demenshandlingsplanen prioriterer vi 470 
mio. kr. til 23 konkrete initiativer, der skal medvirke til at løfte fremtidens 
demensindsats.  

Demenshandlingsplanen blev 26. januar 2017 præsenteret i Folketingets Landstingssal 
til regeringens og satspuljepartiernes fælles lanceringssymposium, hvor mange 
kommuner deltog. I kan finde den nationale handlingsplan for demens her.  

Som kommuner har I en helt afgørende rolle i forhold til at få den nationale 
demenshandlingsplan ud at gøre en forskel for mennesker med demens og deres 
pårørende. 

Nationale mål for demensindsatsen i Danmark frem mod 2025 
I demenshandlingsplanen har vi sat nogle ambitiøse mål for demensindsatsen frem mod 
2025, som skal sætte en klar retning for, hvilke indsatser på tværs af sundheds- og 
ældreområdet, der skal prioriteres fremadrettet. Disse tre mål er:  
 

1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. 
2. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik 

diagnose. 
3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af 

antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod år 
2025. 

Vi vil som led i KL’s årlige dataindsamling følge udviklingen i antallet af demensvenlige 
kommuner. Det er dog vigtigt at slå fast, at der ikke nogen fast opskrift på, hvordan man 
er demensvenlig. 

98 demensvenlige kommuner med hver sine karakteristika 
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.  

Vi vil derfor gerne opfordre jer som kommuner til at arbejde for, at vi i Danmark får 98 
demensvenlige kommuner. Det er noget, som mange af jer allerede har arbejdet på i 
flere år, og vi vil opfordre jer til at tage ved lære af hinanden.  

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. 

 
 
Til samtlige kommunalbestyrelser  

Ældreministeren og sundhedsministeren 

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2016/September/%7E/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Demenshandlingsplan-2025-PUB-sept-2016/Handlingsplan-V2.ashx
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• 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. 

Vi vil følge udviklingen i antallet af demensvenlige kommuner ved at spørge jer én gang 
årligt som led i KL’s årlige dataindsamling.  

Hvordan når vi målet? 
Med den nationale demenshandlingsplan 2025 prioriterer vi 470 mio. kr. til et løft af 
demensindsatsen. En stor del af disse midler går til jer i kommunerne. Det gælder 
eksempelvis nedenstående initiativer: 

Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner:  
Der er afsat i alt 145 mio. kr. til en praksisnært kompetenceløft, som i høj grad er 
målrettet den kommunale indsats. Den første del af ansøgningspuljen er opslået og kan 
findes her. Der er ansøgningsfrist 19. juni 2017, og I kan forvente svar på jeres 
ansøgninger primo september 2017. 

Lokale eller landsdækkende aktiviteter til udvikling af et demensvenligt samfund: 
Til at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund er der afsat 25 mio. kr. til en 
ansøgningspulje, som er opslået i regi af Sundhedsstyrelsen og kan findes her. Der er 
ansøgningsfrist 23. juni 2017, og I kan forvente at få svar på jeres evt. ansøgninger 
medio september 2017. 

Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende: 
Der er afsat 35,5 mio. kr. til en ansøgningspulje til oprettelse af rådgivnings- og 
aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Midlerne kan søges af 
kommuner i samararbejde med frivillige organisationer og ventes opslået af 
Sundhedsstyrelsen ultimo juni 2017.  

Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet: 
Sundhedsstyrelsen udvikler i 2017 træningspakker med nyeste viden i forhold til træning 
og aktiviteter for mennesker med demens. Der er afsat i alt 31 mio. kr. i 2018 og 2019 til 
at understøtte kommunernes arbejde med træningspakkerne, som fordeles til 
kommunerne over bloktilskuddet.  

Dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. 
I 2018 opslås og udmøntes der 38 mio. kr. i en ansøgningspulje, der skal styrke 
kvaliteten og fleksibiliteten i dag- og aflastningstilbud til mennesker med demens og 
deres pårørende. Puljen udmøntes af Sundhedsstyrelsen.   

Flere demensegnede plejeboliger: 
Som en del af demenshandlingsplanen er der afsat 12,5 mio. kr. i en ny ansøgningspulje, 
som skal understøtte kommunernes arbejde med at gøre de eksisterende plejeboliger 
mere demensegnede. Puljemidlerne kan søges i 2018 og kommer oven i de 48 mio. kr., 
der blev afsat med satspuljeaftalen 2015-2018 til samme formål.  

Foruden ovenstående initiativer vil der med demenshandlingsplanen blive udviklet en 
række nye værktøjer, håndbøger m.v., som er målrettet den kommunale indsats på 
demensområdet.  

Vi håber, at I vil søge puljerne og tage godt imod de nye værktøjer, så mennesker med 
demens og deres pårørende vil opleve et det løft af demensindsatsen, som vi alle 
ønsker.  

Heldigvis starter vi jo ikke på bar bund, og der er allerede sat mange andre gode tiltag i 
søen både i kommunerne og fra centralt hold.  

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2017/%7E/media/0F3F62E98FEA4D52BEBCCEBC19D44646.ashx
https://www.sst.dk/da/Feeds/%7E/%7E/media/85583258A27C4ACF95501C8CCEA32DB3.ashx
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Vi håber, at I vil følge udviklingen på området tæt og i fælleskab gøre jeres for at sikre, 
at Danmark bliver et mere demensvenligt samfund med 98 demensvenlige kommuner 
frem imod 2025.  

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

     Thyra Frank                                   Ellen Trane Nørby  


