
Søren Troels Christensen
Farmaceut, ph.d.
Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab
Sundhedsstyrelsen

Side 1

Brug af lægemidler 
ved demens

- informationsmateriale udarbejdet 
til social- og sundhedsfagligt 

personale på plejecentre



• Opdrag – initiativ 5 i demenshandlingsplanen

• Arbejdsproces

• Materialet

• Det faglige fundament for informationsmaterialet

• Lidt om implementering og opfølgning

Side 2

Dagsorden



Demenshandlingsplanen består af 23 forskellige initiativer, 
som overordnet har fokus på følgende tre områder: 

− Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
− Flere personer med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose
− En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin 

blandt personer med demens med 50 % frem mod år 2025

Initiativ 5: ”Nedbringelse af forbruget af antipsykotika til mennesker med demens” 

med specifikt fokus på ”Mere læring og information om korrekt medicinering” 

Side 3

Den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025



To målgrupper: 
1. Social- og sundhedsfagligt 

personale på plejecentre

2. Alment praktiserende læger

Formål med materialet: 
Samle de budskaber, der udspringer 
af forskellige initiativer og 
videreformidle til målgruppen – og 
stimulere refleksion 

Side 4

Tema i 
Månedsbladet 

for Rationel 
Farmakoterapi

henvendt til 
læger

PowerPoint-
præsentation med 

centrale budskaber 
(inkl. videoer fra tre 

plejecentre) 

Informations-
materiale

henvendt til 
social- og 
sundheds-

fagligt
personale på 
plejecentre

Publiceret
december 2018

Udsendt primo 
august 2019 
(offentliggjort 
juli 2019)

Offentliggjort  
juli 2019

Initiativ 5
SST, STPS 
& SDS

Initiativ 4

3 NKR

Initiativ 7

Håndbøger

Gældende 
vejledninger 
på området 

Initiativ 5



Side 5

Brug af lægemidler 
ved demens
Form: Informationsmateriale/håndbog samt 
PowerPoint-præsentation med 3 videoer 
”Fortællinger fra Praksis”

Udarbejdet af: Sundhedsstyrelsen og en 
faglig arbejdsgruppe i 2018-19

Målgruppe: Social- og sundhedsfagligt
personale på plejecentre, der arbejder med 
personer med demens

Formål: At informere om hyppigt anvendte 
lægemidler og hvad man 
skal være særligt opmærksom på

Lancering: Juli 2019



− Faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra:

Social- og sundhedshjælpere og –assistenter (via FOA): 3 repræsentanter
Dansk Sygepleje Selskab: 2 repræsentanter 
Demenskoordinatorer i Danmark: 1 repræsentant 
Dansk Selskab for Almen Medicin: 1 repræsentant 
Dansk Psykiatrisk Selskab: 1 repræsentant 
Nationalt Videnscenter for Demens: 1 repræsentant 

- 1. møde afholdt i juni 2018 
- 2. møde afholdes i december 2018 
- 3. møde afholdes i februar 2019

Side 6

Arbejdsproces



Forarbejde - besøg på 
Bakkegården i Gladsaxe, 

NVD
Arbejdsgruppe

Test -
Bakkegården i 

Hørve & 
Rygårdscenteret 

i Hellerup

Side 7

Flow i arbejdsprocessen for informationsmateriale 



− Øge kendskab til hensigtsmæssig medicinering med demens og med særligt fokus på 
antipsykotika!

− Indhold i grove træk:

− Kort om adfærdsmæssige og psykiske symptomer generelt, herunder observation

− Polyfarmaci, generiske lægemidler, dosisdispensering

− Brug af antipsykotika

− Brug af demenslægemidler, medicin ved søvnløshed, depression- og angstsymptomer, tvangsgråd

− Psykosociale interventioner

− Oversigt over instanser Side 8

Informationsmateriale til social- og sundhedsfagligt 
personale på plejecentre



Behandling af demens er 
et samarbejde mellem:

− Person med demens er i centrum, omgivet af: 

− De pårørende, familie eller bekendte 

− Plejepersonalet på plejecenteret 

− Lægen, evt. den fasttilknyttede læge på 
plejecenteret

Side 9

Centrum for samarbejdet



Side 10

Hvem gør hvad, når der behandles med 
lægemidler? 

Lægen har ansvar for: 

- at foretage de nødvendige 
undersøgelser

- at ordinere lægemidler og fastsætte 
behandlingstid

- at reagere på eventuelle bivirkninger 
ved behandlingen

- årligt at gennemgå og vurdere den 
enkeltes samlede behandling

Plejepersonalet har (ofte) ansvar 
for: 

- At hælde medicinen op og give 
den på de rette tidspunkter

- AT OBSERVERE OG REGISTRERE 
DEN ENKELTES ADFÆRD

De pårørende kan: 

- tage del i valg af behandling 

- være med til at observere, 
hvordan den enkelte reagere 

på behandlingen

Personen med demens bør:

- tage aktivt del i valg af og 
ændringer i behandlingen, hvis 

muligt



− I det daglige

− Ved opstart af ny behandling og i dialog med den ordinerende læge

− Ved seponering af behandling

Side 11

At observere og registrere den enkeltes adfærd 
i relation til medicinanvendelse 



Side 12

Antipsykotisk medicin

− Husk, at BPSD i udgangspunktet skal håndteres 
uden brug af lægemidler!

− Antipsykotisk medicin bør kun komme på tale, hvis personen med demens fx er aggressiv 
og har en udadreagerende adfærd eller er til fare for sig selv eller andre.

− Behandling med antipsykotisk medicin bør vare kortest mulig tid og bør løbende observeres. 

− Ophør af behandling bør ske gradvist

− Antipsykotisk medicin opdeles i 1. og 2. generations lægemidler. Som udgangspunkt 
bør 2. generationslægemidler anvendes til behandling af adfærdsmæssige 
og psykiske symptomer. 

Medicin til at dæmpe BPSD, 
psykotiske symptomer og 
kendt psykiatrisk sygdom 



Side 13

Antipsykotisk medicin

Opfølgende spørgsmål 

Har I oplevet lignende eksempler? 

Hvordan blev de løst? 

Hvem hjalp dig/jer med at nå frem til løsningen?

Hvilken betydning havde det for den enkelte 
og for jer som plejepersonale? 

Medicin til at dæmpe BPSD, 
psykotiske symptomer og 
kendt psykiatrisk sygdom 



Side 14

Få inspiration fra Ældrecenter Kærdalen i Vejen Kommune

Hør om Ældrecenter 
Kærdalens hverdag 
og deres erfaringer med 
brug af lægemidler blandt 
personer med demens.
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Side 18



- Sendes til alle plejecentre i juni/juli 2019 – 25.000 eksemplarer

- Hele pakken vil være tilgængelig på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside

- Nyhed sendes ud til modtagere af 
Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev 

- Kontakt til relevante aktører på området  
ved lancering ift. vidensdeling

- DKDK årskursus i september 2019

- Opfølgning i efteråret 2019 - spørgeskema under forberedelse

Side 19

Implementering 


