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Invitationen til at fortælle om sine visioner for 

fremtidens demensindsats har givet anledning til 

eftertanke, og Birgitte Vølund indleder oplægget 

med at slå fast: ”Demens har brug for at erobre 

plads på dagsordenen såvel politisk, i civilsamfun-

det, social- og sundhedsfagligt og etisk. Det vil jeg 

gerne bruge engagement og energi på”. 

 

Der pågår en diskussion om, hvor mange med 

demenssygdom, der kan ventes i fremtiden, men 

uanset om det kommer til at svare til det pessimi-

stiske eller det optimistiske skøn, venter der en 

stor opgave. Danmark opfattes som et inspirati-

onsland, fordi vi satser på viden som overordnet 

ledetråd. Vi er et vidensamfund, og det skal vi og-

så være i forhold til demens – men viden forpligter 

og viden udfordrer. 

 

Inspiration fra udlandet 

Birgitte Vølund fremhæver den engelske premier-

minister David Cameron, som er ambitiøs på de-

mensområdet: ”We want to make a real difference 

to the lives of people with dementia. Building on 

the National Dementia Strategy, we believe that 

the UK can be a world leader in dementia care 

and research. Delivering major improvements in 

dementia care and research by 2015. Living Well 

With Dementia: a national dementia strategy: Driv-

ing improvements in health and care. Creating 

dementia friendly communities that understand 

how to help better research”. 

 

Vi kan også hente inspiration I Sverige, hvor man 

pr. 31. marts 2015 indfører Nationale retningslinjer 

for demensplejehjem med beskrivelse af den kva-

litet, man ønsker. Ikke minimumsrettigheder, men 

kvalitet, der kan måles og efterprøves. 

 

Demensalliancen 

I Danmark er der iværksat et spændende samar-

bejde imellem Pensam, Ældresagen, FOA og Alz-

heimerforeningen, kaldet Demensalliancen.  Visio-

nen for samarbejdet er at skabe det bedste liv for 

mennesker med en demenssygdom og gøre Dan-

mark til et foregangsland på demensområdet. De-

mensalliancen afholdt et topmøde i september 

2014, hvor overskriften var: ”Aldrig alene med de-

mens”. Birgitte Vølund fastslår, at der er brug for 

disse initiativer. Hun henviser til de henvendelser, 

Alzheimerforeningen får på demenslinjen, om de 

belastninger pårørende oplever, f.eks. om forhol-

dene i plejeboliger med hensyn til ringe beman-

ding og faglighed. 

 

Mere om visionen 

Birgitte Vølund uddyber sin egen vision: ”Danmark 

er verdens første demensvenlige land, fordi vi har 

viden. Man siger demens er en folkesygdom – vi 

kan i stedet sige: Fra folkesygdom til folkesag”. 

 

Birgitte Vølund mener, der skal mere fokus på: 

 Behandling – der er et stort behov for øget 

         sundhedsfaglig viden. Der er behov for en 

         større faglighed i forhold til diabetes, hjerte 

         sygdomme osv. 

 Kvalitet – der skal arbejdes for nationale 

         retningslinjer for kvalitet i demensomsorg og 

         pleje. 

 Høj kvalitet skal være et kendemærke for al 

          tilgang til demensarbejde.  

 Kapacitet – både i forhold til udredning og 

         egnede boliger. 

 

Ca. 70 % af de henvendelser, der er på demens-

linjen, indeholder en anbefaling om at kontakte 

den lokale demens-koordinator / demenskonsu-

lent. Birgitte Vølund inviterer DemensKooordinato-

rerne i DanmarK til samarbejde med Alzheimerfo-

reningen - vi har brug for hinanden. 

 

Mine visioner for fremtidens demensindsats  
Birgitte Vølund, nyvalgt formand for Alzheimerforeningen 

Alzheimerforeningen har en overordnet vision: 
”En verden uden demenssygdomme - hvor de-
menssygdomme forebygges, personer med de-
menssygdomme behandles effektivt, og livet 
med demens indtil da leves i værdighed”. 


