VISIONER, MÅL OG POLITIK

VISION
ALDRIG ALENE MED DEMENS
Ingen skal være alene med demens i Danmark
En investering i et godt og værdigt liv for personer med demens og deres pårørende
Danmark skal gå forrest og være et demonstrationsland på demensområdet
Vi vil skabe et demensvenligt Danmark, hvor alle personer med demens, deres pårørende og personalet har et værdigt liv og et godt arbejdsmiljø, hvor de aldrig er alene med demens. I 2025 skal andre lande rette blikket mod Danmark, når de søger inspiration til demensindsatsen.

MÅL 2025
FÆRRE PERSONER MED DEMENS OG FÆRRE LEVEÅR MED SVÆR DEMENS
• Antallet af nye tilfælde af demenssygdom reduceres med 10% hvert år
• Personer med demenssygdom lever mindst 10 % længere i faserne med ”let demens” og ”middelsvær demens”
BEDRE UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS
• Alle med symptomer på demenssygdom tilbydes kvalificeret udredning. Mindst 75% af alle nye demenstilfælde
har fået en demensdiagnose, hvoraf mindst 95% har fået stillet en specifik diagnose
• Antallet af unødige indlæggelser af personer med demens reduceres med mindst 30%
BEDRE LIV FOR PERSONER MED DEMENS OG PÅRØRENDE
• Alle kommuner er erklæret demensvenlige kommuner
• Alle nybyggede og eksisterende plejeboliger er demensindrettede og demenssikrede
• Pårørende til personer med demens har adgang til den nødvendige viden og værktøjer
MERE VIDEN OM DEMENS
• Mindst 1% af Danmarks samlede omkostninger til demens anvendes til forskning i forebyggelse, bedre behandling
og pleje af personer med demens
• Alle ansatte, der arbejder med personer med demens, har viden om demenssygdom
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HVORFOR
Demens er en barsk, dødelig sygdom. Pludselig en dag - og siden
ubønhørligt dag for dag - fordamper dit liv. Bid for bid. Først
langsomt, siden hurtigere, men altid sikkert. Din hukommelse, din
fortid, nutid og fremtid, din fornemmelse af tid og rum - dit jeg forsvinder til slut ned i et stort sort hul.
Demens er ikke bare en sygdom der tager livet af os. Det er en
sygdom, som tager livet fra os.
Gunnar Kristensen fra Holstebro oplever det. I en alder af 59 år
lader han sig teste for en arvelig demenssygdom, og her bliver
det klart at hans og hans families fremtid vil blive præget af den
samme demenssygdom, der ramte hans to brødre.

Storbritanniens David Cameron har lyttet: Landet har siden 2009
haft en national demens-strategi. Som den eneste sygdom nogensinde nåede demens for nyligt på dagsordenen til et G8 topmøde.
Verdens ledere besluttede, at der skal findes en kur mod demens
inden 2025. Store lande som USA, Tyskland og Japan er gået
forrest.
Herhjemme dør en dansker af demens - hver tredje time. Det
er dobbelt så mange, som antallet der dør af diabetes. Alligevel
ved kun de færreste, at demens er en dødelig sygdom. Viden om
demens er forbavsende ringe, ikke bare blandt folk i almindelighed, men desværre også blandt dem, der behandler - og dem, der
bestemmer.
Måske er det derfor, at udgifterne til demens har fået lov at vokse
uden den store diskussion. Mellem 9 og 15 milliarder kroner om
året, lyder regningen på nu. Med udsigt til næsten en fordobling
af udgiften, er det kun et spørgsmål om tid, før demens får helt
anderledes politisk bevågenhed. Og desværre ikke for det gode.

Hans elskede, kvinden i hans liv, Anna-Lise, oplever det også. Hun
skal passe både hjem, fuldtidsjob og mand, i takt med at Gunnar
glider mere og mere fra rollen som ægtemand til barn.
”Jeg har skiftet rolle fra at være sparingspartner til at være mor
og omsorgsperson for min mand. Det er svært at blive ved med at
give uden at få igen, og ind imellem kører jeg en omvej på arbejde
eller bliver længere oppe om natten for at græde. Det skal han
ikke opleve, så bliver han også bare ked af det.”
Gunnar er ingen undtagelse. 90.000 danskere lider af demens. Og
flere end 400.000 danskere oplever demens som pårørende. Det
forventes, at sygdomstallet vil eksplodere: Om 25 år vil 165.000
lide af den dødelige sygdom. Alene de sidste 10 år er antallet af
danskere, der dør af demenssygdomme, fordoblet.
Demenssygdomme er en global udfordring. På verdensplan
rammer demens 44 millioner mennesker hvert eneste år. Også her
er tallet stærkt stigende. FNs sundhedsorganisation (WHO) har
for længst placeret demens i kategorien ”høj prioritet”: Der bør
handles globalt, lyder det.

Derfor er det på tide at tage udfordringen seriøst. Først og
fremmest ved at forstå, at demenssygdomme bør betragtes som
andre dødelige sygdomme. Forstå demens som en hjernesygdom, der ikke blot vender voldsomt op og ned på næsten hver 10.
danskers tilværelse - enten som syg eller pårørende - men også
kommer til at belaste vores samfund stadig mere i årene fremover.
Et problem, der kræver store politiske ambitioner og en samlet
national indsats, hvis vi med god samvittighed skal kunne sige:
Aldrig alene med demens. Og at Danmark - med en lidt slidt, men
sand kliché - skal være et foregangsland på demensområdet.
Hvis Gunnar Kristensen og de tusinder af andre danskere der lever
med en demenssygdom, skal have et håb om et værdigt liv med
demens, og med tiden måske oven i købet en kur - ja, så er det nu,
der skal handles. Ellers taber vi kampen. Konsekvenserne vil kunne måles både i liv og i penge. Derfor er det tid - og på tide - at
investere. Investere i fremtiden. Sætte ambitiøse mål. Og arbejde
sammen, skabe alliancer.
Med udsigten til en fremtid hvor sygdommen i stigende grad vil
tage over, har Gunnar Kristensen og hans familie valgte at være
åbne og forberedte på det der kommer. Sygdommen vil vinde
kampen over Gunnar, men der er stadig håb for familiens tre døtre, hvor den ene – som bare 35-årig - fik samme hårde dom som
sin far og sine to onkler!

TAL DER TALER

•

I dag lever op imod 90.000 med demens

•

•

400.000 danskere er pårørende til en person med
demens

Der dør over dobbelt så mange danskere af en demenssygdom som af diabetes

•

•

Demens er den 5. mest dødelige sygdom i Danmark

•

Hver tredje time dør en dansker af demens

Om 25 år vil være op imod 165.000 personer med
demens. Alene de sidste 10 år er antallet, der dør af demenssygdomme, fordoblet

•

De samlede omkostninger i forventes at stige fra ca. 16
mia. i 2015 til ca. 33 mia. kr. i 2040

www.bindslevas.dk

VEJEN VI VIL GÅ I 2015-2017
NATIONAL INDSATS PÅ DEMENSOMRÅDET
For at realisere 2025 målene er der behov for en sammenhængende national indsats, der skal sikre koordination og kvalitet af indsatsen
for demenspatienter på tværs af sygdom, specialer og sektorer. Danmark har haft en national handlingsplan for demensindsatsen i perioden 2010-2014, og der er på flere områder sket store fremskridt. Der er i alle regioner udviklet forløbsprogrammer og sundhedsaftaler
for demensindsatsen, der er skabt øget viden om både den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats over for personer med demens, og
der er skabt øget fokus på pårørendes udfordringer og betydningen af deres indsats. Men vi er langt fra i mål.
Vi anerkender de forbedringer, der er sket – men demens er på trods af dette stadig et voldsomt samfundsproblem , der på grund af den
demografiske udvikling stiller os stadig større udfordringer. Derfor er det nødvendigt med en ny, ambitiøs national indsats, der styrker
og accelerer forbedringerne, så Danmark for alvor kan blive et foregangsland på demensområdet. Med afsæt i de nødvendige 2025
mål har Demensalliancen identificeret en række indsatsområder, der kan igangsættes nu og som i samspil med de øvrige indsatser på
demensområdet kan sikre et samfund, hvor ingen er alene med demens!

1. Bedre sygdomsforløb for personer med demens
•

Udbygning af udredningskapacitet og national overvågning og sikring af kvaliteten af demensudredning, behandling og pleje af
personer med demens på tværs af sygdom, specialer og sektorer

•

Lige mulighed for rettidig og relevant rehabilitering for alle personer med demens tilpasset den enkelte, i hele sygdomsforløbet

•

Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på plejecentrene: Personale 24 timer i døgnet på plejecentrene og mindst to medarbejdere
med en sundhedsfaglig uddannelse. Fast tilknyttede læger på alle plejecentre

•

Demensvenligt miljø på alle sygehuse og særlige behandlingsforløb for personer med demens, der også lider af andre sygdomme

2. Bedre støtte til demenspatienter og pårørende
•

Øget fokus på målrettet undervisning og videnbaseret rådgivning til personer med demens og deres pårørende

•

Flere tilbud om fysisk aktivitet, meningsfuld kognitiv stimulation og socialt inkluderende fællesskaber til personer med demens og
deres pårørende

•

Bedre mulighed for både aflastning uden for hjemmet og afløsning i hjemmet til pårørende til personer med demens

•

Samme tilbud om hjælp til individuel transport til personer med demens som til personer med et fysisk handikap

•

Hurtigere sagsbehandling ved værgesager

•

Ledsagerordning for personer med demens over 65 år

•

Anerkendelse af Alzheimers og andre fremadskridende demenssygdomme som kritisk sygdom

•

National kampagne for at nå mindst 100.000 demensvenner i 2020

•

Bedre muligheder for erhvervsaktive pårørende med større omsorgsopgaver

3. Flere demensindrettede boliger
•

Flere demensindrettede plejeboliger

•

Demensindretning og demenssikring af nye og eksisterende plejeboliger

•

Alle plejeboliger i 2025 skal leve op til akkrediteringsstandarder, der også omfatter krav til bomiljøer

4. Kompetenceløft til personalet
•

Alle ansatte, der arbejder med personer med demens, har viden om demenssygdom og deltager i relevant og løbende efteruddannelse i demens

•

Øget kompetenceniveau og specialiseret viden om demens på plejecentre, i hjemmehjælp og hjemmesygepleje

5. Mere oplysning, forskning og forebyggelse
•

Nationalt forskningsprogram i risiko-reduktion, forebyggelse og bedre behandling og pleje af personer med demens

•

National Videncenter for demens på finansloven

•

Nationalt oplysningsprogram om mulighed for og fordele ved tidlig opsporing af og udredning for eventuelle demenssygdomme

•

Undersøgelse af betydningen af medarbejdernes arbejdsmiljø for trivsel, pleje og behandling af personer med demens

www.demensalliancen.dk

