
 

Initiativ 14

1. Initiativ • Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et 

demensvenligt samfund

2. Fokusområde • Demensvenlige samfund og boliger

3. Beskrivelse

 

Demens er forbundet med mange fordomme, tabuer og misfor-

stårelser om det at leve med demens. Det medfører stigmatise-

ring af mennesker, der lider af demens, og deres pårørende, som 

kan resultere i, at de ofte trækker sig væk fra sociale sammen-

hænge og større fællesskaber. Dette øger risikoen for isolation, 

ensomhed og depression.

 

Der er brug for mere viden om demens i samfundet, så flere ved, 

hvad det vil sige at have demens. Mennesker med demens og 

deres pårørende skal kunne blive mødt med forståelse og venlig-

hed, ligesom der i nogle tilfælde også kan være brug for en hjæl-

pende hånd til fx at bryde social isolation og blive en del af fæl-

lesskabet.

 

Der er samtidig brug for, at der i det offentlige rum også tænkes 

og indrettes mere demensvenligt. Det kan blandt andet indbefat-

te, at en bred række af aktører på tværs af myndigheder, sektorer, 

erhverv og interesser indgår samarbejder om at tage demensven-

lige initiativer og bidrager til at løfte en demensvenlig dagsorden 

– både lokalt og på landsdækkende plan.

 

For at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund og 

det nationale mål om, at alle 98 danske kommuner skal være 

demensvenlige, udmøntes en ansøgningspulje, hvor kommuner, 

regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer 

kan søge om midler til lokale eller landsdækkende aktiviteter, som 

bidrager til udviklingen af et demensvenligt samfund.

 

Der kan bl.a.søges midler til etablering af lokale eller landsdæk-

kende partnerskaber, som eksempelvis kan have til formål at 

sikre demensvenlige indkøbsmuligheder, transportmuligheder, 

fysiske omgivelser, lokalplaner eller lignende til gavn for borgere 

med demens og deres pårørende. Puljen kan også søges til gen-

nemførelse af bredt forankrede oplysningskampagner eller til 

konkrete projekter, hvor frivillige skaber aktiviteter for menne-

sker for demens og deres pårørende. Der lægges vægt på georgra-

tisk spredning ved tildeling af midler.
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4. Økonomi 

(mio.kr.)

2016 2017 2018 2019 I alt

 0 25 0 0 25

 Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje, som administreres af 

Sundhedsstyrelsen. Det afsættes 0,8 mio. kr. til administration af 

puljen, konceptudvikling, erfaringsopsamling mv.
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