Faktaark

Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
Et af målene i den nationale demenshandlingsplan 2025 er, at Danmark skal have 98 demensvenlige
kommuner. Det kan fx være ved:

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.
En stor del af de i alt 470 mio. kr. som er afsat til demenshandlingen, går til kommunerne og til
styrkelse af demensindsatsen:
Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner – 136 mio. kr. er udmøntet primært til den
kommunale indsats.
Lokale eller landsdækkende aktiviteter til udvikling af et demensvenligt samfund – 24 mio. kr. er
udmøntet til kommunerne.
Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende – 35,5 mio. kr. er
udmøntet til 13 rådgivnings- og aktivitetscentre oprettet rundt om i landet.
Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet – der er udviklet en træningsguide. Der er afsat
30 mio. kr. til kommunerne for at understøtte arbejdet med træningspakkerne.
Dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens – 38 mio. kr. er udmøntet til
kommunerne.
Flere demensegnede plejeboliger – 28,5 mio. kr. er udmøntet.
Målet om 98 demensvenlige kommuner i 2025 følges løbende som led i KL’s årlige dataindsamling
fra kommunerne første gang i 2017.

Tabel 1
Udvikling i indsatser der skal styrke kommunens demensvenlighed
Har kommunen formuleret
Indsatser der skal styrke kommunens indsats på demensområdet
en politik på demensområdet
Ja

2017

65%

Kommunen
påtænker at
formulere en
indenfor det
næste ½ år

16%

Nej

Støtte og rådgivning til pårørende til
mennesker
med demens

Kompetence-udvikling af pleje- og
sundheds-personale, der er i kontakt med demente
borgere

18%

99%

95%

Kilde: KL's årlige dataindsamling
Anm.: Alle kommunerne har besvaret undersøgelsen

Tilbud om fysisk træning
og aktiviteter
til demente

83%

Andre

57%

Kommunen
har ikke
iværksat initiativer på demens-området

0%

