
 

Initiativ 18 

1. Initiativ  Forsøg med demensvenlige sygehuse 

2. Fokusområde  Demensvenlige samfund og boliger  

3. Beskrivelse 

 

Lige såvel som det kan have stor betydning for hverdagen og 

trivslen hos borgere med demens, at de fysiske rammer i pleje-

centre eller eget hjem fremstår demensvenlige, kan det have stor 

betydning, at der er tænkt over de fysiske omgivelser på landets 

sygehuse. Hertil kommer, at medarbejderne skal være klædt på til 

at håndtere patienter med demens.  

 

Undersøgelser viser, at de fysiske omgivelser på sygehuses akut-

modagelser generelt ikke er egnede for borgere med demens. 

Ofte opleves et ophold på sygehus som forvirrende for menne-

sker med demens, som i forvejen kan have svært ved at tilpasse 

sig nye situationer og rammer.  

 

Der igangsættes derfor et udviklings- og afprøvningsprojekt, hvor 

der tages udgangspunkt i den viden, der findes om demensvenlig 

indretning af plejeboliger og erfaringer fra initiativer til mere 

demensvenlige hospitaler i Danmark. Der tages endvidere ud-

gangangspunkt i viden om demensvenlige hospitaler fra udlandet 

– eksempelvis England. Dette kan være lyssætning, indretning af 

sansehaver eller reminicens rum. Det kan også være mere de-

mensvenlig skiltning på sygehuse eller implementering af en sy-

stematisk tilgang til mennesker med demens, som skal gøre per-

sonalet opmærksom på de patienter, hvor der også skal tages 

hensyn til patientens kognitive tilstand.  

 

Det er afgørende at indsatsen suppleres med komptenceløft hos  

nøglepersoner på de involverede sygehuse.  

 

Projektet forankres i Nationalt Videnscenter for Demens, som er 

ansvarlig for bl.a. udvikling af koncept for demensvenlige tiltag 

på sygehus og for projektstyring. Der udvælges sygehuse eller 

sygehusafdelinger forskellige steder i landet, som i projektperio-

den afprøver demensvenlige tiltag. Der fokuseres på de afdelin-

ger, hvor mennesker med demens oftest bliver indlagt, eksempel-

vis modtageafsnit, medicinske afsnit, ortopædkirurgiske afsnit 

m.m.  

 

Afprøvningen evalueres og erfaringer opsamles og udbredes.  
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4. Økonomi 

(mio.kr.) 

2016 2017 2018 2019 I alt 

 0 2 2 2 6 

 Midlerne udmøntes til Nationalt Videnscenter for Demens til koncept-

udvikling, projektstyring, afprøvning, evaluering og udbredelse. 

 

 


