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Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det 
store arbejde med at lave en vigtig og gennemarbejdet handlingsplan, der sætter et ambitiøst mål for et demensvenligt 
Danmark. 

I Demensalliancen vil vi fortsat bidrage til at skabe et demensvenligt Danmark. Vi vil fortsat drive et åbent samarbejde 
med alle, der ønsker at bidrage til at personer med demens, pårørende og personale aldrig er alene med demens. Vi vil 
samle eksperter, organisationer og kommuner i arbejdet med at forstærke det, der virker i dag, og fortsat udvikle nye 
koncepter og løsninger for personer med demens, pårørende og personale, i hele Danmark. Vi ønsker derfor at stille 
Demensalliancen til rådighed som national innovatør, igangsætter og udviklingsrum i det forestående arbejde med udrul-
ning og implementering af demenshandlingsplanens initiativer. 

DEMENSVENLIGT SAMFUND
I Demensalliancen hæfter vi os i særlig grad ved det vigtige fokus, som handlingsplanen har lagt på at sikre demensvenli-
ge samfund. Siden alliancens etablering i efteråret 2014 har vi arbejdet målrettet med dette område. Det er et arbejde vi, 
i fællesskab med Sundheds- og Ældreministeriet og øvrige partnere, ser frem til at forstærke de kommende år med afsæt 
i Demensalliancens erfaring, netværk og kompetencer. Vi er klar til at bistå med at udfolde handlingsplanens foreslåede 
initiativer, som inspirator og samlingspunkt de kommende år for at fremme demensvenlige samfund i samspil med alle 
parter, der kan støtte. Dette udfoldes i det følgende i henhold til initiativ 17, 18 og 19
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INITIATIV 17  
NATIONALT PARTNERSKAB OM ET DEMENSVENLIGT SAMFUND
FORMÅL At sikre en målrettet og koordineret indsats med alle centrale aktører på tværs af sektorer.
BAGGRUND Demensalliancen har siden efteråret 2014 haft som mål at samle alle aktører i en fælles 
indsats for et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens. Gennem de sidste to år har vi 
inviteret og involveret mere end 200 eksperter og fagfolk samt mere end 80 organisationer på tværs af 
kommuner, myndigheder, organisationer og private aktører. Demensalliancen har gennem Demenscamp 
(2014), Politisk Topmøde (2015), Kompetencedag (2016) og Demensrummet (2015-2016) været samlings-
punkt i arbejdet for et mere demensvenligt Danmark. Det arbejde ønsker vi at forstærke de kommende år, 
og stiller Demensalliancen til rådighed, som et naturligt samlingspunkt i forbindelse med udmøntningen af 
initiativer målrettet et demensvenligt Danmark (jf. initiativ 16, 18 og 19). Vi ser frem til et samarbejde med 
Sundheds- og Ældreministeriet i spidsen for et innovativt og stærkt partnerskab, der med høj hastighed 
og faglighed engagerer Danmarks demensaktører om et fælles formål.

IMOD 2020 har vi følgende indspil til samarbejde om aktiviteter i partnerskabet: 
• Understøtte indsamling og deling af viden og koordinere initiativer fx via år-

ligt demenstopmøde, hvor der gøres status for igangværende initiativer 
og nye initiativer igangsættes, samt internationalt topmøde, hvor 
førende eksperter omkring demensvenlige samfund samles i 
Danmark.  

•  Styrke muligheden for at aktiviteter og initiativer kvali-
ficeres gennem inddragelse af personer med demens, 
pårørende og det faglige personale.

• Styrke kommunikationsindsatsen om det ”Demens-
venlige Danmark” inkl. teaterturné med Det Kongelige 
Teater rundt i landets kommuner. Dette følges op af 
lokale demensfolkemøder, afholdt af Demensallian-
cen og kommunen, hvor lokalsamfundet inviteres til 
handling.
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INITIATIV 18  
LOKALE PARTNERSKABER 
FORMÅL At engagere lokale aktører i en fælles indsats for at skabe et demensvenligt lokalsamfund. 
BAGGRUND Demensalliancen har siden sommeren 2015 udviklet og udbredt modeller for lokale part-
nerskaber i form af lokale Demensalliancer. I vores samarbejde med de pt. 13 kommuner har vi udviklet 
samarbejdsmodeller og delt erfaringerne fra den nationale alliance med lokale aktører, så de med fælles 
formål kan igangsætte og styrke lokale initiativer til personer med demens og pårørende. Med engelsk 
forbillede har vi påbegyndt arbejdet med at udvikle et endeligt koncept for, hvordan kommuner og andre 
lokale aktører kan etablere lokale partnerskaber og lokale demensalliancer, der kan sikre videndeling og 
erfaringsudveksling. Vi ser store potentialer i de lokale partnerskaber. 

IMOD 2020 ønsker vi at forsætte og forstærke arbejdet ved at: 
• Samle og sprede erfaringer fra eksisterende lokale partnerskaber, og gøre dem let tilgængelige for 

kommuner og organisationer, der ønsker at igangsætte arbejdet. 
• Fremme et fælles koncept for lokale demensalliancer til hele Danmark som inspiration til lokale part-

nerskaber, så der sikres kvalitet og højt ambitionsniveau. 
• Afholde årlig ”Alliance-dag” hvor Demensalliancen, i samarbejde med ministeriet, inviterer repræsen-

tanter fra alle lokale partnerskaber til et seminar med fokus på videndeling og videreudvikling af lokale 
alliancer.
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INITIATIV 19  
98 DEMENSVENLIGE KOMMUNER 
FORMÅL Styrke kommunernes strategier og indsatser på demensområdet og sikre videndeling.
BAGGRUND Da Demensalliancen i sommeren 2015 igangsatte arbejdet med at fremme demensvenlige 
kommuner var målet klart – Danmark skal have 98 demensvenlig kommuner. I Demensalliancen formu-
lerede vi seks ambitioner, som en demensvenlig kommune bør stræbe efter, og inviterede interesserede 
kommuner ind i et fælles udviklingsforløb – ”Demensrummet”. Siden har vi samarbejdet med 13 kommu-
ner og hjulpet dem med at forstærke deres demensindsats og finde nye svar på lokale udfordringer. Vi ser 
nu frem til at invitere syv nye kommuner ind i samarbejdet fra december 2016. Erfaringen fra arbejdet 
med kommunerne har tydeliggjort værdien af at samle den lokale indsats under et politisk og praktisk mål 
– at blive en demensvenlig kommune. Gennem samarbejdet i Demensrummet, har kommunerne ikke blot 
fået adgang til ny viden fra eksperter, men har også styrket den lokale forankring af demensindsatsen på 
tværs af kommunens enheder. Det har styrket innovationskraften og samarbejdet med eksterne aktører 
og givet kommunerne inspiration til, hvordan lokale strategier bliver omsat til handling - til glæde for per-
soner med demens, pårørende og personale. 

IMOD 2020 ønsker vi at forsætte og forstærke arbejdet ved at: 
• Udbrede muligheden for deltagelse i Demensrummet til alle landets kommuner, i overensstemmelse 

med mål og fokusområder i regeringens demenshandlingsplan, hvor vi giver et stærkt fagligt funda-
ment i arbejdet for at blive en Demensvenlig kommune. 

• Udvikle ”DemensFrivillig” koncept, målrettet at få flere til at gå fra blot at have viden om demens, til 
aktivt at handle og hjælpe personer med demens og pårørende.

• Invitere til et ambitiøst samarbejde om at videreudvikle ”Demensvenner” konceptet med Demensalli-
ancen og Alzheimerforeningen som partnere for at styrke demenshandlingsplanen.

• Udvikle og udbrede nye løsninger til personer med demens, pårørende, 
personale og tilhørende demensegnede boliger.

• Afholde lokalpolitiske topmøder, hvor lokale politikere på 
sundheds- og omsorgsområdet inviteres til debat, erfarings-
udveksling og inspiration fra ind- og udland.  

• Afdække muligheden for online platform for erfaringsud-
veksling mellem kommuner. 

• Bidrage til udviklingen af en anerkendelsesproces, der 
motiverer til et højt ambitionsniveau i implemente-
ringen og forankringen af forbedringer i de demens-
venlige kommuner, fx via en prisuddeling og fagjury.
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ØVRIGE FOKUSOMRÅDER
Vi har i dette indspil vægtet vores fokus på Demensalliancen som central medspiller i arbejdet med at sikre et 
demensvenligt samfund. I kraft af alliancens partnere og erfaringer, ser vi dog også alliancen som en værdifuld 
samarbejdspartner og troværdig igangsætter og facilitator for en række af de øvrige indsatser målrettet bl.a. 
støtte til pårørende, kompetenceløft til personale og flere demensvenlige boliger. Nedenfor er beskrevet nogle 
af de indsatsområder, som vi i regi af Demensalliancen og i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og 
øvrige partnere ønsker at forsætte og forstærke frem imod 2020. 

PERSONALE KOMPETENCELØFT
I foråret 2016 udviklede vi i Demensalliancen, sammen med 30 eksperter og fagfolk, et forslag til, hvordan vi 
sammen sikrer det nødvendige kompetenceløft på demensområdet. Formålet med Demensalliancens kompe-
tenceudviklingsplan er at tydeliggøre behovet for en ny tilgang til kompetenceløft på området, hvor man både 
som individuel medarbejder, i sit tværfaglige team, i organisationen og på ledelsesniveau, bliver klædt på til at 
imødekomme behovene for personen med demens og de pårørende. Denne tilgang til kompetenceløft blev 
testet i samarbejde med de demensvenlige kommuner i september 2016.    

PÅRØRENDE STØTTE OG VEJLEDNING
I efteråret 2015 udviklede Demensalliancen, i dialog med pårørende, pårørendekonsulenter og de demens-
venlige kommuner, en ”Pårørendeguide”. I denne publikation samlede vi viden og vejledning til pårørende til 
personer med demens, i et let tilgængeligt sprog og format. Dette arbejde blev i foråret 2016 understøttet af 
et ”Charter for pårørende”, hvor Demensalliancen i samarbejde med Foreningen Pårørende i Danmark, formu-
lerede ti forudsætninger for et godt liv for en pårørende til en demensramt. Charteret har til formål at udbrede 
viden til pårørende, kommuner, plejepersonale og arbejdsgivere om, hvordan et godt liv som pårørende bør 
understøttes. Charteret blev udbredt og testet i samarbejde med de demensvenlige kommuner i september 
2016. 

BOLIG FLERE DEMENSEGNEDE BOLIGER
Siden udviklingen af Demensalliancens publikation ”Visioner for Danmarks demensboliger” (2015) har De-
mensalliancen løbende samlet eksperter, inkl. arkitekter og investorer, om at identificere behov og muligheder 
inden for demensvenligt byggeri. I efteråret 2016 har vi igangsat et pilotprojekt i samarbejde med en af de 
demensvenlige kommuner, hvor vi har samlet en række eksperter (et ”Demensbolig Rejsehold”), der sammen 
med lokale plejehjemsledere vil gennemgå lokale plejehjem, og udarbejde konkrete anbefalinger til forbedrin-
ger. Dette har til hensigt at klæde kommunen på til at afsætte kommunale midler og søge offentlige puljer med 
afsæt i konkrete og dokumenterede behov. Forløbet har endvidere til hensigt at klæde lokale plejehjemsledere 
på til at kunne foretage mindre justeringer i indretningen her og nu. 

Karen Stæhr
Sektorformand, FOA 

Torsten Fels
Adm. direktør, PenSam

Grete Christensen 
Formand                    

Bjarne Hastrup
Direktør, Ældresagen

Tina Nør Langager
Formand, Ergoterapeutforeningen

SAMMEN OM EN KOORDINERET OG FÆLLES INDSATS
Med den fremlagte handlingsplan er grundlaget skabt for at løfte demensindsatsen i Danmark. I Demensalliancen ser vi 
frem til at kunne bidrage til en ambitiøs og koordineret indsats, til gavn for de mange danskere med demens som en del 
af livet. 

Med venlig hilsen
Demensalliancen


