Faktaark

Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
Ét 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 til indkøbsmuligheder, transportmuligheder, lokalplaner m.v.
En stor del af de i alt 244,4 mio. kr., der med aftale om udmøntning af reserven til
foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er afsat til indsatser på
demensområdet, går til kommunerne og til styrkelse af demensindsatsen:
 Udbredelse af ”I sikre hænder”, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed rådgiver
og oplærer medarbejdere i kommunerne i systematiserede arbejdsgange, så
eksempelvis medicinfejl minimeres (16 mio. kr.)
 Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin (24
mio. kr.)
 Videreførelse af demensrejsehold med særligt fokus på reduktion af forbruget af
antipsykotisk medicin til mennesker med demens (20 mio. kr.)
 Videreførelse af de eksisterende rådgivnings- og aktivitetscentre, som bl.a.
tilbyder rådgivning og støtte samt sociale og fysiske aktiviteter til mennesker med
demens, herunder yngre med demens, og deres pårørende (52 mio. kr.)
 Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker demens og deres
pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen (40 mio. kr.).
 Udbredelse af gode erfaringer med fysisk træning og aktivitet, så flere kan få
glæde af de erfaringer, man allerede ved virker (2 mio. kr.).
 Pulje til lokale og landsdækkende demensvenlige aktiviteter, herunder
demensvenlige boformer for mennesker med demens sammen med deres
pårørende (16 mio. kr.).
Desuden har regeringen og KL indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020 der løfter
økonomien i kommunerne med 1,7 mia. kr. ift. 2019. Regeringen har dermed prioriteret
velfærden og skabt råderum til at håndtere den demografiske udvikling og samtidig styrke
kernevelfærden. Det vil også kunne komme borgere med demens og deres pårørende til
gavn.

Tabel 1: Udvikling i indsatser der skal styrke kommunens demensvenlighed
Har kommunen formuleret en politik på demensområdet?

Igangsatte indsatser der skal styrke kommunens indsats på demensområdet

Ja

Kommunen påtænker
at formulere en indenfor det næste ½ år

Nej

Støtte og rådgivning til
pårørende til mennesker med demens

Kompetenceudvikling af plejeog sundheds-personale, der er i
kontakt med demente borgere

Tilbud om fysisk
træning og aktiviteter til demente

Særlige tilbud
til yngre med
demens

Kommunen
samarbejder
med frivillige

Andre

Kommunen har ikke
iværksat initiativer
på demens-området

2017

65%

16%

18%

99%

95%

83%

N/A

N/A

57%

0%

2018

65%

15%

19%

100%

97%

86%

77%

96%

47%

0%

Kilde: KL’s årlige dataindsamling
Anm,: Da kommunerne i 2018 har haft flere valgmuligheder er kategorien ’Andre’ ikke sammenlignelig årene imellem.
Anm.: Alle kommunerne har begge år besvaret undersøgelsen

