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Enheden for ældre og demens

Områder
• Hjemmepleje og plejeboliger
• Forebyggelse
• Rehabilitering og træning
• Ensomhed og mental sundhed
• Ernæring og måltider
• Velfærdsteknologi og hjælpemidler
• Videncenter for værdig ældrepleje

Demensområdet
• Demensrejseholdet
• BPSD-modellen (metode til målrettet 

pleje ift. demens og adfærdsmæssige og 
psykiske symptomer)

• Handlingsplan for forebyggelse af 
uadreagerende adfærd

• Demenshandlingsplan 2025
• Rådet for tryghedsskabende 

velfærdsteknologi

Enheden er på 31 ansatte med 1 sekretær, 3 studenter, 2 sektionsledere og en enhedschef 

Forebyggelse og 
rehabilitering

VærdighedDemens

Teams



Status på 
demenshandlingsplanen 2025

18. september 2019



Indsatserne for mennesker med demens og deres 
pårørende bør bygge på:

• Værdighed 

• Tryghed 

• Indflydelse på eget liv 

• Respekt for forskellighed og det levede liv 

• En individuel, helhedsorienteret tilgang i 
behandling, pleje og omsorg 
med udgangspunkt i mennesket bag 
sygdommen 

• Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i 
hverdagen.

Nationale mål for 
demensindsatsen frem 
mod 2025

Indsatserne for mennesker med demens og deres 
pårørende bør bygge på:

• Værdighed 

• Tryghed 

• Indflydelse på eget liv 

• Respekt for forskellighed og det levede liv 

• En individuel, helhedsorienteret tilgang i 
behandling, pleje og omsorg 
med udgangspunkt i mennesket bag 
sygdommen 

• Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i 
hverdagen.

1. Danmark skal have 98 demensvenlige 
kommuner

2. Flere mennesker med demens skal 
udredes, og 80 pct. skal have en specifik 
diagnose

3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats 
skal nedbringe forbruget af antipsykotisk 
medicin blandt mennesker med demens 
med 50 pct. frem mod år 2025

Side 5

Værdier i demens-
handlingsplan 2025

Nationale mål for demens-
indsatsen frem mod 2025

Værdier i demens-
handlingsplan 2025



Side 6
Initiativer i Sundhedsstyrelsen



Samle udredning på et mindre antal enheder: 
• Høj og mere ensartet kvalitet
• Tværfaglig indsat med de relevante specialer
• Understøtte øget udredning med specifik diagnose
• Kan have rådgivningsfunktion for kommuner og praktiserende læger m.fl.
• Kan have udgående funktion, hvor dele af udredning kan foretages i 

hjemmet

Status:
• 145 mio. kr. fordeles til regionerne ved bloktilskud 2017-19.
• Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger, der ligger til grund for 

aftale om implementering i økonomiaftale 2017.
• Regioner er aktuelt i gang med at organisere enhederne i 

overensstemmelse med anbefalingerne.

Side 7

Færre, tværfaglige udrednings- og 
behandlingsenheder (initiativ 3)



Tre nationale kliniske retningslinjer inden for demensområdet
• Systematisk faglige anbefalinger baseret på videnskabelig evidens, 

nyeste forskning og den bedste praksis. 
• Understøtte sundhedspersonalet og sikre ensartet indsats på tværs af 

kommuner, regioner og praksissektoren
• Understøtte prioritering i sundhedsvæsenet og vidensdele på tværs af 

faggrupper og sektorer.

Status:
• Sundhedsstyrelsen har udarbejdet tre nye nationale kliniske 

retningslinjer på demensområdet: 
− Diagnostik af mild cognitive impairment og demens
− Forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer 

med demens
− Demens og medicin

• Udarbejdet quickguides til de tre retningslinjer

Side 8

Nye nationale kliniske retningslinjer på 
demensområdet (initiativ 4)



Udarbejde faglige anbefalinger for optimale tværsektorielle og tværfaglige 
forløb for mennesker med demens. 

Status:
• Evaluering af eksisterende forløbsprogrammer er gennemført.
• Tværsektorielle anbefalinger for mennesker med demens udarbejdes. 
• Anbefalingerne kommer forventeligt til at omhandle: 

− Organisering og samarbejde, 
− Rettidig diagnostik og udredning, 
− Planlægning af forløb, 
− Faglige indsatser samt 
− Opfølgning.

• Offentlig høring er gennemført og anbefalinger planlagt udgivet efterår 2019.

Side 9

Nationale anbefalinger til optimale 
tværsektorielle og tværfaglige forløb (initiativ 6)



Formålet med Demenshåndbøgerne er at:
• Give målrettede og praksisnære anbefalinger rettet mod 

håndtering af konkrete problemstillinger, som opleves 
vanskelige i det daglige arbejde med pleje og omsorg.

• Understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på 
tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen

Status:
• Tre håndbøger er udviklet pba. behovsanalyse
• En håndbog er under udvikling ift. at arbejde med 

adfærdsmæssige og psykiske symptomer med demens 
(BPSD) i hverdagen.

• Stærkt fokus på anvendelighed i hverdagen.

Side 10

Håndbøger på demensområdet 
(initiativ 7)



Personcentreret omsorg i 
praksis

• Beskrivelse af personcentret omsorg

• Introduktion til demensligningen og blomsten

• Hvordan man kan arbejde med forskellige metoder og 
tilgange såsom perspektivskift, støttende 
socialpsykologi, marte meo og low arousal

• Fokus på eksempler og cases ift. at forstå betydningen 
af demens i praksis
‒ Betydning af bibliografi og personlighed
‒ Kognitive funktioner der ofte rammes
‒ De forskellige typer af demens
‒ Hvordan man i praksis kan møde den enkelte ift. de 

konkrete situationer og behov

Side 11



Side 12



Faglig ledelse i praksis

• Fokus på ledelses afgørende rolle skabe forandring og 
understøtte personcentreret praksis og omsorgskultur 

• Introduktion til ledelsesroller – på flere niveauer og i 
samarbejde

• Inspiration til styrket faglig ledelse og hvordan man kan 
understøtte forandring

Side 13



Træningsguide målrettet mennesker med demens :
• Formidling og implementering centralt (eksempler). 
• Tilrettes og justeres af og til den specifikke kommune. 
• Fokus på miljøer, motivation, tilrettelæggelse og 

samarbejde med frivillige. 

Status
• Midler på blok i 2018 (10 mio.) og 2019 (21 mio.). 
• Træningsguide til rådighed på nettet. 
• Der er afholdt 7 temadage med ca. 400 deltager
• Guide udviklet af Pluss, Ældre Sagen og Institut for Idræt 

og Ernæring (KU), med inddragelse af kommuner og 
demens- og træningsfaglige eksperter.

• Evaluering er i gang og gøres færdig i efteråret.

Side 14

Flere og bedre tilbud om træning og aktivitet 
(initiativ 8)



Pulje om rådgivnings- og aktivitetscentrene fordelt i landet
• Rådgivning, sociale og fysiske aktiviteter, undervisning og mulighed for 

samvær med ligestillede fx via pårørendegrupper og demenscafeer. 
• Anonymt og uden visitation
• Samarbejde kommuner og frivillig organisationer
• Flere mulige modeller (fysisk lokalitet, satellitter eller murstensløst)

Status
• Pulje på 37,5 mio. kr. er fordelt til 13 nye centre fordelt rundt i landet
• Centrene er etableret og i gang. Almindelige tilbud er: 

− Anonym rådgivning til målgruppen
− Fysiske aktiviteter i form af træning samt 
− Sociale aktiviteter, herunder netværksdannelse for fx pårørende
− Kognitiv stimulation, herunder CST 

• Evaluering er i gang og rapport offentliggøres i efteråret.

Side 15

Rådgivnings – og aktivitetscentre 
(initiativ 13)

13 Rådgivnings- og 
aktivitetscentre:

• 41 kommuner

• 12 organisationer

• 5 Regionale enheder  
(i 4 regioner)



Puljen skal understøtte udviklingen af demensvenlige samfund gennem 
• Lokale eller landsdækkende partnerskaber, 
• Bredt forankrede oplysningskampagner og 
• Konkrete projekter, hvor frivillige skaber aktiviteter for mennesker for demens 

og deres pårørende, som bidrager til udviklingen af et demensvenligt 
samfund. 

Status
• Puljen på 24,2 mio kr. blev udmøntet til 11 ansøgere.
• Stor variation i modtagere:

− Demensvenlige byer, landsbyer og kommuner
− Nationale initiativer fx Demensvenner og Folkebevægelsen for et 

demensvenligt Danmark og Den Demensvenlige Idrætsforening
− Oplysningkampagner og viden om demens

Side 16

Lokale og landsdækkende aktiviteter, der 
understøtter et demensvenligt samfund (initiativ 14)



• Kompetenceløft i kommuner og regioner

• Praksisnær læring samt forankring af kompetencer i praksis

• Både basis-, generalist- og specialistviden og gerne tværfagligt 
og tværsektorielt.

• To hovedspor:  
− Praksisnær læring på alle niveauer i pleje og 

behandlingsindsatset.
− Formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

• Stor variation i udmøntning:  
‒ Fra 174.072 kr. til 7.231.935 kr. 
‒ 25 deltagere til 1.500 deltagere.

• Evaluering samt udarbejdelse af cases til inspiration

Side 17

Praksisnært kompetenceløft (initiativ 22)

2017 2018

Antal ansøgninger 107 98

Ansøgt beløb, mio. kr. 
(afrundet)

300 166

Antal godkendte 32 24

Antal deltagere 
(bevilget og afrundet)

17.000 7.000

Bevilliget i mio. 88,7 47,5

Demensrejsehold 2,8



Side 18

Læring i praksis
- viden der giver mening og kan anvendes

Viden i sig selv, gør ikke nødvendigvis en forskel…. Viden – kompetencer – handlinger  



• Kompetenceløft i kommuner og regioner
• Praksisnær læring samt forankring af kompetencer i praksis
• Både basis-, generalist- og specialistviden og gerne tværfagligt og 

tværsektorielt.
• To hovedspor:  

− Praksisnær læring på alle niveauer i pleje og 
behandlingsindsatset.

− Formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

• Evaluering samt udarbejdelse af cases til inspiration
• Stor variation i udmøntning:  
‒ Fra 174.072 kr. til 7.231.935 kr. 
‒ 25 deltagere til 1.500 deltagere.

Side 19

Praksisnært kompetenceløft (initiativ 22)

2017 2018

Antal ansøgninger 107 98

Ansøgt beløb, mio. kr. 
(afrundet)

300 166

Antal godkendte 32 24

Antal deltagere 
(bevilget og afrundet)

17.000 7.000

Bevilliget i mio. 88,7 47,5

Demensrejsehold 2,8



Side 20

Samsø

Thisted

Billund

Svendborg

Gladsaxe

Høje 
Taastrup

Albertslund

Morsø

Middelfart

Langeland

Brøndby

Ishøj

Kolding

Ballerup

Struer

Ringkøbing 
Skjern

Mariagerfjord

Skive

Syddjurs

Ikast -
Brande

Silkeborg

Frederiksberg

Demensrejseholdet (initiativ 22)

Demensrejseholdet skal:
• Øge beboernes livskvalitet og trivsel
• Forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø

Tilgang:
• Aktionslæring hvor grupper af nøglepersoner

arbejder med udfordringer i hverdagens pleje
og omsorg i et refleksivt læringsrum.

• Systemisk narrative metode med focus opå
meningsfuldhed, sprog og de fortællinger
medarbejdere har om deres hverdagspraksis.

• Fokus på kultur og lederskab som vigtige
elementer for forandringer på arbejdspladsen
og I hverdagen



Handlingsplan til at forebygge 
og håndtere udadreagerende
adfærd i ældreplejen



Baggrund 
• En høj andel af medarbejdere i ældreplejen oplever vold eller 

trusler om vold. 
• Finanslov 2019: Afsat 15 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022

Formål
En samlet handlingsplan, som skal sikre en mere målrettet og 
sammenhængende indsats mhp. at reducere udadreagerende 
adfærd i ældreplejen med særligt fokus på borgere med demens
under temaerne:

• Udbredelse af viden og metoder til at forebygge 
udadreagerende adfærd

• Praksisnær kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere

• Fysiske rammer og omgivelser

• Organisering af plejen
Side 22

Handlingsplan til at forebygge og håndtere 
udadreagerende adfærd i ældreplejen



Side 23

• Uadreagerende adfærd er udtryk for, at borgerens 
grundlæggende behov ikke er opfyldt

• Fokus ikke kun på håndtering af vold men også 
forebyggelse

• Bygger videre på og samler eksisterende viden og 
initiativer:
• Demensområdet (fx BPSD og Demensrejseholdet)
• Viden og indsatser fra social- og botilbudsområdet.
• Viden og indsatser fra arbejdsmiljøområdet

• Afholdelse af workshop med interessenter fra alle 
områderne der gav vigtige input

Perspektiver i handlingsplanen



Indsatsområde 1

Anbefalinger og inspiration til at 
forebygge og håndtere 
udadreagerende adfærd i 
ældreplejen

1. Afdække eksisterende viden, 
metoder og praksis i forhold til at 
give inspiration og anbefalinger på 
ældreområdet.

2. Afdække behov blandt pårørende 
og unge/nyansatte i ældreplejen i 
forhold til at give inspiration og 
anbefalinger på ældreområdet

3. Udarbejde anbefalinger og 
inspiration, der kan anvendes til at 
forebygge og håndtere 
udadreagerende adfærd i 
ældreplejen.

4. Gennemføre implementerings- og 
læringsforløb i ældreplejen på bag-
grund af anbefalingerne.

Indsatsområde 2

Kompetenceudvikling i forhold til at 
forebygge og håndtere 
udadreagerende adfærd i 
ældreplejen

5. Styrke medarbejdernes 
kompetencer til at forebygge og 
håndtere udadreagerende adfærd i 
ældreplejen med afsæt i 
anbefalingerne.

6. Etablere fælles afsæt og 
erfaringsnetværk for 
tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter og 
ledere (TRIO) i kommuner.

Indsatsområde 3

Inspiration til at organisere plejen i 
forhold til at forebygge og håndtere 
udadreagerende adfærd i 
ældreplejen

7. Udbrede kendskab til virksomme 
metoder til at forebygge og 
håndtere udadreagerende adfærd 
og voldsomme episoder.

8. Udbrede viden om borgere med 
svære symptomer ved demens 
(BPSD).

9. Afprøve og udbrede revideret 
model for beboerkonference samt 
en virkningsevaluering af metoden.

Indsatsområde 4

Tilpasse indretning og fysiske 
omgivelser i forhold til at forebygge 
og håndtere udadreagerende
adfærd i ældreplejen

10. Øge viden og erfaringer om 
sansestimuli og teknologier 
gennem kortlægning og pulje, som 
kan indgå i anbefalinger og 
inspiration (indsatsområde 3) samt 
styrke arbejdet i hjemmeplejen og 
på plejecentre.

Handlingsplan for at forebygge uadreagerende adfærd



Side 25



Øge viden og erfaringer om 
sansestimuli og teknologier 
(initiativ 10)

• 11 mio. kr. til en ansøgningspulje 
• Målgruppe: kommuner og private leverandører
• Projektperioden løber fra 1. december 2019 til 31. 

december 2022. 
• Ansøgningsfrist den 24. oktober

Formål:
At igangsætte og afprøve nye indsatser til at forebygge 
og reducere udadreagerende adfærd gennem tilpasning 
af sansestimuli, fx ved at:

− Afprøve sansestimulerende metoder, nedsætte støj, 
afprøve sanserum, sansehaver eller ro-skabende, 
intuitive og lavteknologiske teknologier som fx sovende 
dyr og gyngestole, give dybe tryk og berøringer, 
tilpasse omgivelserne eller indretningen i boligen, brug 
af musik og lyd, belysning, vandmassagebrikse m.m.

Side 26

Hvorfor arbejde med sansestimuli?

• Kognitive funktionsnedsættelser kan medføre svigt 
i hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk

• At kunne bearbejde sanseindtryk er essentielt for 
den enkeltes trivsel og livskvalitet

• Borgere med demens kan være under- eller 
fejlstimuleret på grund af begrænset eller ensidig 
stimuli i miljøet

• Manglende opfyldelse af behov for sansestimuli, 
kan det føre til ændret adfærd og sygdom. Det kan 
fx vise sig i form af:

− Manglende trivsel, 
− Pludselige vredesudbrud, udskæld og 

manglende emotionel kontrol, 
− Fysisk uro, angst, selvstimulerende- og 

selvskadende adfærd, udadreagerende 
adfærd



Viden og erfaring med brug af sansestimuli til at 
forebygge og reducere udadreagerende adfærd

Side 27

I uge 37 udgiver Sundhedsstyrelsen materialet: ‘Viden og 
erfaring med brug af sansestimuli til at forebygge og 
reducere udadreagerende adfærd’.

Formål:

• At sætte fokus på hvorfor det er vigtigt at arbejde 
målrettet med sansestimuli hos borgere med 
udadreagerende adfærd

• At give inspiration til indsatser med sansestimuli til 
gavn for både borgere, medarbejdere og pårørende

https://www.sst.dk/da/Opgaver/AEldre/Demens/Udadreagerende-adfaerd

https://www.sst.dk/da/Opgaver/AEldre/Demens/Udadreagerende-adfaerd


Rådet for Tryghedsskabende 
Velfærdsteknologi
og de nye magtanvendelses-
reglerne



Baggrund

• Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne 
på handicap og demensområdet i 2017. 

• Svært for personalet at yde den nødvendige 
omsorg og beskyttelse over for borgere i 
situationer, hvor gængse socialpædagogiske 
indsatser ikke slår til.

• Lovforslag til ændrede regler om 
magtanvendelse træder i kraft den 1. januar 
2020. Revision skal
• At præcisere formålet med 

magtanvendelsesreglerne
• At styrke borgernes retssikkerhed
• At tilgodese hensynet til fælleskabet og 

andre

• Ved vedtagelse af lovforslaget oprettes Rådet 
for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

”Anvendelse af magt og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten må alene ske for 
at sikre personens omsorg, værdighed og 
tryghed eller tilgodese hensynet til 
fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet 
eller hensynet til andre.” (§ 124, stk. 2)

Initiativer som led i revisionen:
• Informationsmateriale – film og pjecer
• Undervisningsmateriale – tekster, film, 

refleksionsspørgsmål og quizzer
• Forenkling af indberetningsskemaer – online 

skemaer på Socialstyrelsens hjemmeside
• 10 temadage for fagprofessionelle 

(fem i efteråret 2019 og fem i foråret 2020)
• Formidlingsarrangementer for tilsynsførende 

(tre målrettet socialtilsynene og to målrettet 
tilsynsførende på ældreområdet)



Rådet for Tryghedsskabende 
Velfærdsteknologi

Arbejdsproces:

1. Socialstyrelsen har formandskabet og varetager 
sekretariatsbetjeningen af rådet i fællesskab med 
Sundhedsstyrelsen.

2. Rådet udarbejder én gang årligt en liste med forslag til 
egnede tryghedsskabende velfærdsteknologi

3. Listen sendes i høring hos relevante aktører, herunder 
kommuner, regioner og interesseorganisationer

4. Rådet udarbejder på baggrund af høringssvarene en 
indstilling i form af en liste over de tryghedsskabende 
velfærdsteknologiske løsninger, som rådet i enighed 
anbefaler

Formål:

• at de tryghedsskabende velfærdsteknologiske 
løsninger er egnet til at understøtte borgerens behov

• at det bliver klart for botilbud, almene plejeboliger m.v., 
hvilke tryghedsskabende velfærdsteknologiske 
løsninger der må anvendes

• at rammerne for anvendelse af tryghedsskabende 
velfærdsteknologi følger den teknologiske udvikling

• en overordnet central kontrol med, hvilke 
tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger der 
må anvendes (reglerne fastsættes af social- og 
indenrigsministeren)

•



Dilemmaer og overvejelser

Eksempler i arbejdet med Tryghedsskabende teknologier

 Teknologier kan indebære kontrol, der virker 
umyndiggørende og krænkende i forhold til privatlivets 
fred, men kan samtidig være en sikring af den 
pågældendes sikkerhed eller den faglige kvalitet i 
omsorgsarbejdet.

 Fx kan en borgers bevægelsesfrihed og 
selvbestemmelse kan medføre fare og usikkerhed, hvis 
denne bevæger sig ud i trafikken uden at være 
trafiksikker

 At begrænse borgeren kan være et indgreb i 
selvbestemmelsesretten, men kan også være en sikring 
af den pågældendes integritet, tryghed og værdighed

 Hensynet til den enkeltes værdighed og sociale tryghed 
over for hensynet til andre 

Rådet for Tryghedsskabende 
Velfærdsteknologi skal tage stilling til, hvilke 
velfærdsteknologiske løsninger, der skal 
kunne anvendes efter magtanvendelses-
reglerne på handicap- og demensområdet

Rådet skal sikre, at de tryghedsskabende 
velfærdsteknologiske løsning er egnet til at 
understøtte borgerens
1) tryghed
2) omsorg
3) værdighed
4) sikkerhed
5) bevægelsesfrihed 
6) selvbestemmelse



Når vi målene? Og et blik fremad



Nationale mål for 
demensindsatsen frem mod 
2025

Side 33

1. Danmark skal have 98 demensvenlige 
kommuner

2. Flere mennesker med demens skal 
udredes, og 80 pct. skal have en specifik 
diagnose

3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats 
skal nedbringe forbruget af antipsykotisk 
medicin blandt mennesker med demens 
med 50 pct. frem mod år 2025



Initiativer der fx understøtter målet
• Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet (8)
• Dag-og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens (12)
• Rådgivnings-og aktivitetscentre (13)
• Lokale eller landsdækkende aktiviteter til et demensvenligt samfund (14)
• Flere demensegnede plejeboliger (16)
• Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (22)

Mulige elementer i den demensvenlige kommune:
• Lokal demensstrategi, der beskriver politik og indsatser for  demens. 
• Lettilgængelig og overskuelig information om støtte, rådgivning, 

aktiviteter og pleje- og behandlingsindsatsen på demensområdet
• Fysiske rammer og plejeboligerne er demensvenligt indrettet. 
• Det offentlige rum generelt tænkes og indrettes mere demensvenligt, fx i 

forhold indkøbsmuligheder, transportmuligheder, lokalplaner m.v. 

Side 34

98 demensvenlige kommuner

Demensalliacen 2016 – på vej imod 
demenslige kommuner – demensrummet



Status på målopfyldelse
Målet om 98 demensvenlige kommuner i 2025 følges løbende som led i KL’s årlige 
dataindsamling fra kommunerne første gang i 2017. (Opfølgning september 2018)

Side 35

98 demensvenlige kommuner



Initiativer i handlingsplanen der understøtter målet
• Værktøj til tidlig opsporing af demens (1)
• Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (3)
• Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet (4) 
• Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb (6)

Status på målopfyldelse
• Andelen, der får en specifik demensdiagnose ved 

demensudredningsenhederne, er over 90 % i alle regioner.
• Ca. 60 pct. får en specifik demensdiagnoser, mens 40 pct. får en generel 

diagnose første gang, de registreres med demens på sygehuset.
• Stor variation: I Syd – og Sønderjylland får næsten er 8 ud af 10 en specifik 

diagnose. Det gør kun 4 ud af 10 patienter i hovedstaden. 
• Resultaterne af indsatserne vurderes dog kun i mindre grad at være slået 

igennem i tallene

Side 36

Flere skal udredes og af dem skal 80 pct. 
skal have specifik diagnose



Nedbringe forbrug af antipsykotisk 
medicin med 50 pct.

Side 37

Initiativer i handlingsplanen der understøtter målet
• Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet (4) 
• Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt 

mennesker med demens (5)
• Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og 

tværfaglige forløb (6)
• Håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og 

sundhedsfaglig praksis på demensområdet (7)
• Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (22)



Nedbringe forbrug af antipsykotisk medicin med 50 pct.

Side 38

Status på målopfyldelse

• 19 pct. af borgere med en demensdiagnose har 
indløst mindst én recept på antipsykotika. 

• Forbruget har ligget stabilt omkring 19-20 pct. de 
seneste fire år

• Andelen af mennesker med demens  der får 
antipsykotisk medicin er væsentlig større en resten af 
befolkningen

• Store variationer på tværs af regioner og kommuner

• Resultaterne af indsatserne vurderes dog kun i mindre 
grad at være slået igennem i tallene



Forbrug af antipsykotisk medicin

Side 39



Side 40

Status – og blikket fremad
• Væsentlig udvikling siden første handlingsplan i 2010

• Fokus og ‘modenhed’ ift. udfordringer og løsninger, 
herunder:
- Tværsektorielt og tværfagligt tilgang, 
- Praksisnær forandring og forankring,
- Inddragelse og samarbejde med pårørende og   

civilsamfund 

• Bevidsthed om demens er øget i samfundet. Men er tabu 
og stigmata reduceret?

• Kompetencer og perspektiv på demenspleje i praksis er 
rykket mange steder!

• Fortsat udfordringer med sammenhæng, rekruttering og 
normeringer

• Midler afsat over en fireårige periode, men mål sigter på 
2025  - fra projekter til hverdag og drift


