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Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen arbejder fortsat med en række 
initiativer og aktiviteter, som en del af opfølgningen 
på Den Nationale Handlingsplan 2025 ”Et trygt og 
værdigt liv med demens ”. Målgrupperne er ud over 
mennesker med en demenssygdom også de pårø-
rende og de medarbejdere, der dagligt arbejder 
med demens.  
 
I dette nyhedsbrev giver vi en kort status over de 
udmeldte puljer, som vi i tidligere udgaver af ny-
hedsbrevet har foromtalt. Derudover omtaler vi kort 
den Vidensafdækning, som Sundhedsstyrelsen har 

fået udarbejdet, som inspirationsmateriale til puljen ”Rådgivnings og aktivi-
tetscentre til mennesker med demens, og deres pårørende, herunder yngre 
med demens”.  
 
Tre af i alt fem puljer er nu uddelt og ansøgerne har fået svar. Det drejer sig 
om puljerne ”Praksisnært kompetenceløft”, ”Landsdækkende aktiviteter, der 
skal understøtte et demensvenligt samfund” og  ”Forbedret brug af Livshi-
storier”.  
 

Den ubetinget største pulje, er puljen til ”Praksisnært Kompetenceløft i kom-
muner og regioner” som er på i alt 139 mio. kr. Puljen løber over tre år og 
udmeldes i 2017 og 2018. Sundhedsstyrelsen modtog 107 ansøgninger til 
første runde af puljeopslaget i forsommeren 2017 til et samlet beløb på lidt 
over 299 mio. kr. På baggrund af en faglig vurdering af de indkomne ansøg-
ninger, er 88,7 mio. kr. af puljemidlerne nu tildelt i alt 32 projekter med del-
tagelse af kommuner, regioner, almen praksis og selvejende institutioner. 
Herudover er der i denne første runde udmøntet 2,8 mio. kr. til at 8 kommu-
ner kan få besøg af demensrejseholdet. 2 runde af puljen forventes opslået 
i de første måneder af 2018. Nærmere information om 2 runde af puljen 
kommer til at fremgå af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

 

Til initiativet ”Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et 
demensvenligt samfund” er der afsat 24,2 mio. kroner til udmøntning i 2017. 
Sundhedsstyrelsen modtog 84 ansøgninger til et samlet beløb på over 98 
mio. kr. Midlerne er nu fordelt på baggrund af en faglig vurdering af de ind-

komne ansøgninger og der er tildelt puljemidler til i alt 11 projekter med del-
tagelse af kommuner, organisationer og virksomheder.  
Til initiativet ”Forbedret brug af Livshistorier” er der afsat 16,1 mio.kr. Sund-
hedsstyrelsen modtog 41 ansøgninger til et samlet beløb på 16,1 mio. kr. 
Midlerne er nu fordelt på baggrund af en faglig vurdering og 12 projekter 
med deltagere fra 13 kommuner er blevet tildelt puljemidler. Projekterne 
modtager i alt 3,8 mio. kr.  
 
Læs mere om de projekter, der har fået støtte fra puljerne på Sundhedssty-
relsens hjemmeside her.  
 
Kort før sommerferien blev puljen til ”Rådgivnings og aktivitetscentre til 
mennesker med demens, og deres pårørende, herunder yngre med de-
mens” offentliggjort. Puljen har til formål at understøtte etablering af 12-15 
rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårø-
rende, herunder særligt yngre med demens. Centrene skal derudover have 
fokus på pårørende- og brugerinddragelse. Centrenes rådgivnings- og akti-
vitetstilbud skal i udgangspunktet tilbydes målgruppen uden visitation, lige-
som målgruppen skal have mulighed for kontakt med ligestillede og tilbud 
om sociale og fysiske aktiviteter.  
 

Tina Hosbond, specialkonsulent i Enhed for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen  

Der findes slides fra samtlige Årskursus-oplæg på DKDK´s hjemmeside, klik her. 
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http://www.sst.dk/da/aeldre/puljer-og-projekter
http://www.demens-dk.dk/arskursus/
http://www.demens-dk.dk/artikeldatabase/
http://www.demens-dk.dk/artikeldatabase/
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Puljen der er på i alt 35,5 mio. kr. kunne søges af kommuner, regioner og 
frivillige organisationer. Ansøgningsfristen for puljen er overskredet og an-
søgningerne vurderes nu fagligt med henblik på offentliggørelse af tilsagn 
om puljemidler i løbet af november måned 2017.  
 
Som inspiration til aktørernes arbejde med ansøgninger til denne pulje har 
Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en vidensafdækning, som har til hensigt 
at inspirere ansøgere til at inddrage erfaringer og viden fra eksisterende 
rådgivnings- og aktivitetstilbud. Vidensafdækningen, som er gennemført af 
Steen Kabel og Ulla Thomsen, indeholder en kortlægning af de tilbud om 
aktiviteter og rådgivning, som kommunerne i dag tilbyder målgruppen, for-
skellige perspektiver i arbejdet med disse tilbud, samt en beskrivelse af de 
mange forskellige måder som disse tilbud er organiseret på rundt omkring i 
landet. Vidensafdækningen beskriver bl.a. også de faglige kompetencer, 
der er i spil i kommunerne, de fysiske rammer, inddragelsen af frivillige, 
muligheder for transport og tilbud omkring velfærdsteknoIogi. Desuden be-
skriver vidensafdækningen forskellige modeller for etablering af rådgivnings
- og aktivitetscentre. Vidensafdækningen viser samlet set at mange af lan-
dets kommuner er godt i gang med at udvikle og gennemføre tilbud om ak-
tiviteter og rådgivning til målgruppen. I alt har 66 % af landets kommuner 
bidraget med viden til rapporten, og derudover har mennesker med de-
mens og deres pårørende bidraget med viden og erfaringer. Vidensafdæk-
ningen er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sammen med 
øvrige informationer om puljeopslaget. 
 

Den sidste pulje, der udmøntes som led i initiativerne i Demenshandlings-
planen er puljen vedrørende ”Flere og mere meningsfulde dag- og aflast-
ningstilbud samt støtte til yngre med demens”. Der er tale om en udvidelse 
af den ansøgningspulje på 17,4 mio. kr. der blev udmøntet i 2016 til aflast-
ning af pårørende, som led i satspuljeaftalen for 2015. Den udvidede pulje 
skal sikre flere meningsfulde og fleksible dag- og aflastningstilbud, hvor 
mennesker med demens og deres pårørende inddrages i udvikling af til-
buddene, så de i højere grad er tilpasset deres behov og ønsker. Den udvi-
dede ansøgningspulje udmøntes i 2018 og 2019. Der er endnu ikke fastlagt 
hvornår puljen udmeldes til ansøgerne. 
 
 Afslutning 
Med udmøntningen af puljerne vil mange af landets kommuner og regioner 
inden årets udgang være i gang med et eller flere af de initiativer som ind-
går i demenshandlingsplanen. Projekterne evalueres og monitoreres i for-
skelligt omfang.     
Læs her på Sundhedsstyrelsen hjemmeside mere om puljerne. 
 
Her kan du også læse mere om en række videnstemaer indenfor demens, 

der er målrettet fagfolk, som er interesserede i at vide mere om virksomme 

metoder og indsatser inden for forskellige pleje og omsorgsmetoder.  

http://www.sst.dk/da/aeldre/puljer-og-projekter

