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Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025  
 

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte 470 

mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 

2025. Nærværende aftale prioriterer de 470 mio. kr. til konkrete initiativer på demensområdet under 

følgende fokusområder: 

 

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling 

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 

3. Støtte til mennesker med demens og pårørende 

4. Demensvenlige boliger og samfund 

5. Øget videns- og kompetenceniveau 

 

Værdigrundlag 

Mennesker med demens og deres pårørende skal kunne leve et trygt og værdigt liv. En grundlæggen-

de forudsætning for at kunne leve et godt liv med en demenssygdom er, at mennesket med demens 

mødes med forståelse og ses som et helt menneske med egne ønsker og behov – også selvom det 

ikke altid er muligt at udtrykke disse.  

 

I alle dele af landet skal mennesker med demens og deres pårørende mødes med en indsats af høj 

faglig kvalitet, som bygger på værdighed, medmenneskelighed og respekt for det enkelte menneskes 

ønsker, behov og ressourcer og for mennesket bag sygdommen og det levede liv. Der skal være en 

individuel og helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg. Livet skal stadig nydes, og derfor 

skal indsatserne bidrage til at trygt og godt hverdagsliv med mulighed for meningsfulde aktiviteter og 

gode oplevelser. 

 

Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at indsatserne overfor mennesker med demens og 

deres pårørende bør bygge på følgende værdier: 

 Værdighed 

 Tryghed 

 Indflydelse på eget liv 

 Respekt for forskellighed og det levede liv 

 En individuel, helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg med udgangspunkt i 

mennesket bag sygdommen 

 Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen. 

 

Nationale mål for demensindsatsen  

Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er brug for at sætte nogle ambitiøse og langsig-

tede mål for demensindsatsen frem mod 2025. Mål, som skal være med til at give demensområdet et 

markant løft og bidrage til at mindske den geografiske ulighed: 

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  
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Fokusområde 1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling 
 

Regeringen og satspuljepartierne er enige om følgende initiativer: 

 

Initiativ 1. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. til udarbejdelsen af et værktøj til opsporing af demens.  

 

Initiativ 2. Dansk Selskab for Almen Medicin opfordres til at opdatere sin kliniske vejledning om de-

mens i almen praksis fra 2006 med henblik på at indarbejde nyeste viden på området og styrke fokus 

på tegn på demens i almen praksis.  

 

Initiativ 3. Der afsættes i alt 145 mio. kr. til at samle udredningen på færre, tværfaglige udrednings- og 

behandlingsenheder. Regionerne afrapporterer årligt til Sundhedsstyrelsen om brugen af midlerne og 

implementering af anbefalingerne.  
 

Initiativ 4. Der afsættes i alt 3 mio. kr. til udarbejdelse af nye nationale kliniske retningslinjer på de-

mensområdet i regi af Sundhedsstyrelsen.  
 

Initiativ 5. Der afsættes i alt 6,1 mio. kr. til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til menne-

sker med demens.  

 

Initiativ 6. Der afsættes i alt 2 mio. kr. til nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfag-

lige forløb.  

 
 
Fokusområde 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 

 

Regeringen og satspuljepartierne er enige om følgende initiativer: 

 

Initiativ 7. Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til at udarbejde håndbøger med vidensbaserede anbefalinger 

til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige praksis på demensområdet.  

 

Initiativ 8. Der afsættes i alt 32 mio. kr. til flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet.  

 

Initiativ 9. Der afsættes i alt 0,5 mio. kr. til et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i servicelo-

ven som grundlag for at se på behovet for at ændre lovgivningen.  

 

Initiativ 10. Arbejdet med ny lovgivning vedr. behandling af behandlingsafvisende, varigt inhabile so-

matiske patienter fortsættes. Lovforslaget vedr. behandling af varigt inhabile finansieres ved satspuljen 

for 2018-2021.  

 

 

Fokusområde 3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens 

 

Regeringen og satspuljepartierne er enige om følgende initiativer: 

 

Initiativ 11. Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med 

patient- og pårørendekurser.  

 

Initiativ 12. Der afsættes i alt 39 mio. kr. til at sikre flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstil-

bud samt støtte til yngre med demens.  

 

Initiativ 13. Der afsættes i alt 37,5 mio. kr. til rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med de-

mens og deres pårørende, herunder yngre med demens.  
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Fokusområde 4. Demensvenlige samfund og boliger 

 

Regeringen og satspuljepartierne er enige om følgende initiativer: 

 

Initiativ 14. Der afsættes i alt 25 mio. kr. til lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et 

demensvenligt samfund.  

 

Initiativ 15. Alle 98 kommuner opfordres til at blive demensvenlige kommuner på linje med de første 

kommuner, som har meldt sig i rækken som demensvenlige kommuner.  

 

Initiativ 16. Der afsættes 13 mio. kr. til at gøre flere eksisterende plejeboliger mere demensegnede.  

 

Initiativ 17. Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til udviklingen af en national mærkningsordning for demens-

egnede boliger.  

 

Initiativ 18. Der afsættes i alt 6 mio. kr. til forsøg med demensvenlige sygehuse.  

 

 

Fokusområde 5. Øget viden og kompetenceniveau 

 

Regeringen og satspuljepartierne er enige om følgende initiativer: 

 

Initiativ 19. Der afsættes i alt 6,7 mio. kr. i til udarbejdelse af en ny national forskningsstrategi og etab-

lering af nye erhvervsphd’ere på demensområdet.  

 

Initiativ 20. Støtten til Nationalt Videnscenter for Demens er med satspuljeaftalen for 2017 gjort per-

manent med henblik på at understøtte videnscentrets vigtige rolle og aktiviteter på demensområdet.  

 

Initiativ 21. Der afsættes i alt 1 mio. kr. til at videreudvikle Den Danske Klinisk Kvalitetsdatabase for 

Demens for at sikre bedre data på demensområdet.  

 

Initiativ 22. Der afsættes i alt 145 mio. kr. til et praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.  

 

Initiativ 23. Der afsættes i alt 0,3 mio. til uddeling af Årets Demenspris.   

 

 

Opfølgning 

Satspuljepartierne orienteres løbende om udmøntning af initiativerne i demenshandlingsplanen, og 

der afholdes et årligt møde med satspuljepartierne for at følge op på, at initiativerne udmøntes i over-

ensstemmelse med intentionerne og værdierne i den nationale demenshandlingsplan. 

 

Som led i lanceringen af den nationale demenshandlingsplan 2025 samt opstart af initiativerne afhol-

der regeringen og satspuljepartierne et fælles lanceringssymposium ultimo januar 2017. 

  

 


