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Handlingsplan for demens og plejehjemskommission 

Danmark har fået sin første natio-
nale handlingsplan for demens og 
skal have en plejehjemskommis-
sion. Handlingsplanen blev offent-
liggjort den 9. december 2010.  
 
Politikerne på Christiansborg har 
besluttet, at Danmark skal have 
en national handlingsplan for 
demens og bevilliget i alt 20 milli-
oner kroner i årene 2011 – 2014.  
 
En arbejdsgruppe bestående af 

embedsmænd fra flere ministerier, KL og Danske Regio-
ner har udarbejdet en kortlægning af demensområdet.  
Handlingsplanen beskriver arbejdsgruppens vurdering af 
udfordringerne på demensområdet og arbejdsgruppen 
har tillige afgivet anbefalinger til, hvordan indsatsen på 
området kan fremmes. 
 
DKDK har på linje med andre interesseorganisationer 
været bidragsydere til arbejdet og oplevet sig hørt. 
Spørgsmålet er om resultatet står mål med indsats og 
forventninger? 
 
Den nye plan peger på i alt 7 områder vedrørende de-
mens, hvor der i dag er udfordringer, og hvor demens-
indsatsen med fordel kan udvikles yderligere. De 7 områ-
der er: 
 

• Organisering og samarbejde 

• Diagnosticering 

• Den socialfaglige indsats 

• Jura og demens 

• Pårørendesamarbejde 

• Uddannelse 

• Forskning og oplysning 
 
De 7 indsatsområder udgør alle centrale dele i behand-
lings- og plejeindsatsen over for mennesker med de-
mens. Den nationale handlingsplan slår fast, at vilkårene 
for demente skal forbedres, at indsatsen over for demen-
te med adfærdsforstyrrelser skal løftes, og at pårørende 
skal hjælpes med nye aflastningstilbud. Det kan jeg kun 
være enig i. Men hvem bliver ansvarlig for at disse initia-
tiver gennemføres? Hvem skal sikre at vilkårene, indsat-
sen og hjælpen effektueres?  
 
Som formand for DKDK hilser jeg den nationale hand-

lingsplan velkommen og er positiv overfor de nye initiati-
ver. DKDK kommer gerne med konstruktive ideer til, 
hvordan handlingsplanens enkelte forslag skal udmøn-
tes. Men jeg har brug for, at få konkretiseret en ansvars-
fordeling. En konkret ansvarsfordeling er nødvendig for 
at de gode intentioner får den ønskede effekt. Fremtiden 
tegner barsk i kommunerne efter vedtagelse af de kom-
munale budgetter og ældreområdet er et af de områder, 
der spares mest på. Så de eksisterende tilbud er under 
pres. Men de fundamentale rammer for en god pleje og 
omsorg på hospitaler, i plejeboliger og hos borgere i par-
celhuse og lejligheder skal der fortsat værnes om. 
 
Jeg er ligeledes bekymret for om de 20 mio. kr., der på 
finansloven er afsat til handlingsplanen, er nok. Som det 
beskrives i handlingsplanen fordobles antallet af borgere 
med demens i løbet af de kommende 25 – 30 år. Udgif-
terne vil eksplodere på lang sigt, men også årene 2011 – 
2014 kræver flere midler.  
 
Hvis jeg havde været minister ville jeg ved offentliggørel-
sen have ledsaget planen med følgende bemærkning:  
”Styrket indsats på Demensområdet” skal bidrage til en 
øget helhedsindsats på demensområdet med udgangs-
punkt i den enkeltes ønsker og behov, så den enkelte 
oplever tryghed og høj kvalitet i hele forløbet fra mistan-
ken om demens opstår og igennem hele sygdomsforlø-
bet. Demenssygdomme er progredierende med døden til 
følge. Mennesker som rammes af disse sygdomme har 
samme ret til at gennemleve deres sygdomsforløb på 
lige niveau som andre med dødelige sygdomme”. 
 
I forbindelse med finanslovens vedtagelse er det tillige 
besluttet, at nedsætte en kommission, som skal under-
søge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan 
understøtte ældres livskvalitet og selvbestemmelse. 
Kommissionen skal afrapportere i efteråret 2011. DKDK 
medvirker gerne som deltager i kommissionen med vo-
res viden fra praksis. 
 
Fra satspuljen er afsat 8,8 millioner kroner i årene frem til 
2013 til at videreføre Nationalt Videnscenter for Demens.  
Også dette initiativ hilses velkommen af DKDKs bestyrel-
se. 
 

Jeg vil på vegne af bestyrelsen og sekretariatet ønske 
alle medlemmer af DKDK, samt alle samarbejdspartnere 
en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

Ane Eckermann 
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Nyt fra Servicectyrelsen   2 
Når kunst giver mere mening   3 - 4 
God mad godt liv   5   
    

Sammenhæng i demensindsatsen — nu og i 
fremtiden     6 - 7 
Europæisk år for frivillighed   8 


