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 Godt 20.000 mennesker i Region Syddanmark har i dag en 
demenssygdom og flere end 80.000 personer lever i dag som pårørende

 Hvert år kommer der flere end 1.500 nye tilfælde af demenssygdom i 
Region Syddanmark

 En person med demenssygdom koster i gennemsnit kommuner og 
Region Syddanmark mere end 280.000 kroner om året. Det er fem 
gange så meget som en KOL- eller hjertepatient. 

 Pårørende til hjemmeboende demenspatienter bruger i gennemsnit 6 
timer pr. dag til pleje og omsorg.

 Demenssygdom er den femte hyppigste dødsårsag i regionen

 …. Der er desværre ingen kur som kan forhindre eller stoppe 
fremadskridende demenssygdomme

Livet med demens Region Syddanmark:

Værdi for Region S = 4,7 mia. kr./år

I alt mere end 5,7 mia. kr./år
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Pårørende til personer med demens *

Ægtefæller

35% 

Voksne
børn 

54% 

Andre
11%

*) Henvendelser til Alzheimerforeningens telefonrådgivning. Patient over 65 år (n=1.150)

De fleste pårørende til 
personer med demens i 
Region Syddanmark er 
voksne børn, har eget 
liv med arbejde og 
børn, de også skal 
passe !

Familie
96%



Støt mennesker med demens og deres familier
Mobil Pay 60 60



Udfordringerne – diagnose:

40-60 % af de personer, der lider af en 
demenssygdom, er aldrig blevet 
tilbudt en specialudredning eller fået 
stillet en specifik demens- diagnose!



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Kræft Diabetes Hjerneblødning Hjertekar
sygdomme

Nyresygdom KOL

Hospitalsindlæggelser pr. 1000 patienter

Patienter med demens Patienter uden demens

Udfordringerne – behandling:



Udfordringerne – pårørende

”Kvinde, hvis mand har Alzheimers Sygdom. 
Hun er i arbejde og oplever at det er umuligt at 
finde nogen tilbud om pårørendegruppe og 
lign. efter arbejdstid. Hun er meget hårdt 
belastet og føler sig meget stresset. Hun er 
samtidig bekymret for sin søn, der er teenager
og slet ikke vil tale om situationen.”

Notat fra Demenslinien, marts 2017



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Udfordringerne – pårørendebelastning - index

n=16.945



Udfordringerne – livet med demens:

ved ikke hvordan de skal hjælpe,

hvis en person i deres nærmeste familie

får en demenssygdom

70%



Udfordringerne – livet med demens:

1 ud af 4
Pårørende til en 

demenspatient

er ensomme



Støt mennesker med demens
Giv et bidrag på Mobil Pay 60 60



Nuværende behandling:

Sygdomsstart Diagnose Plejehjem

Let 
demens

Moderat
demens

Svær
demens

Medicinsk behandling



Fremtidig behandling:

Sygdomsstart Diagnose Plejehjem

Let 
demens

Moderat
demens

Svær
demens

Tidlig diagnose + medicinsk behandling + ikke medicinsk terapiTidlig diagnose + medicinsk behandling + ikke medicinsk terapi



Fremtidig behandling:
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Fremtidig behandling:
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Nuværende behov:

Diagnose

Let 
demens

Tidlig diagnose + medicinsk behandling + ikke medicinsk terapi

Moderat
demens

Nuværende fokus:
Pleje
Omsorg
Behandling
Mad og spise
Sikkerhed

Fremtidigt fokus:
Selvrealisering
Livsformål
Medbestemmelse
Social interaktion
Agtelse



Fremtidig behov:
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Fremtidig demensindsats:

Fremtidigt fokus:
Selvrealisering

Livsformål
Medbestemmelse
Social interaktion

Agtelse

Person-
centreret
indsats

Menings-fulde
aktiviteter

Job og 
beskæf-
tigelseAnerkende

fællesskaber

Teknologi og 
sociale medier

Kompenser-
ende

strategier

Fysisk og mental 
træning



Udfordringerne – medbestemmelse:

Ja
27%

Nej
73%

Familier med demens som er inddraget i 
planlægningen af kommunens demensindsats

Ja
17%

Nej 
83%

Hjælp til demenspatienter med individuel 
transport - procent
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Familier der er enige i, at de bor i 
demensvenlig kommune, når kommunen:

… lytter og hjælper … IKKE lytter og hjælper



Støt mennesker med demens
Giv et bidrag på Mobil Pay 60 60



Demensvenligt samfund – første skridt:

Lyt til mennesker
med demens!



Vi ønsker 

… mere fokus
på forskning

… mere viden 
om demens
i samfundet

… at alle lande 
bliver demensvenlige

… systematisk opfølgning på diagnosen

… at støtten tager
udgangspunkt i den 
enkelte families behov

… mulighed for
at deltage i
værdige og
meningsfulde
aktiviteter

… hjælp til ikke at blive koblet af det digitale samfund

… en kur 



Demensvenligt samfund – næste skridt:



Demensvenligt lokalsamfund

Familie

Venner

Naboer

Kolleger

Flere venner

Institutioner

Foreningslivet

Handelslivet

Sport

Kirken

Kommunen

Organisationer

Patientfællesskaber

Fagforeninger

Transport Myndigheder

20.052
Målet er

Demensvenner
i

Region
Syddanmark

mindst:



• Der består af mennesker med demens og deres familier

• Som I inviterer indenfor når I planlægger demensindsatsen

• Som I løbende rådgiver jer med når I skal virkeliggøre 
demenspolitikkens ambitioner


