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Silkeborg kommune
- et demensvenligt samfund, hvor
alle har mulighed for, at træffe egne valg i trygge fællesskaber

Projektleder Pia Østergaard



Nationale 
demenshandlingsplan 
2017-2025
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Definition på 
”Demensvenligt samfund”

Et demensvenligt samfund er hvor mennesker med demens og deres pårørende…. 

• Mødes med forståelse og venlighed og bliver inkluderet i fællesskabet og får den 
støtte og hjælp de har behov for i alle sammenhænge   

Fordi….

• Der er viden om hvad demens er og hvordan det påvirker mennesker 

• Og et offentlige rum, der er indrettet under hensyn til, hvad mennesker med 
demens har brug for 

Derfor har vi brug for demensvenner med medmenneskelighed i mødet
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Vi samler på demensvenner i et samarbejde med alzheimerforeningen

Målet er 500.000 demensvenner i Danmark

Vi vil gerne have mindst 1500 demensvenner i Silkeborg

I dag har vi 996 demensvenner i Silkeborg kommune…men der er flere på vej……
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TRE HOVEDBUDSKABER 
SOM ALLE BØR VIDE OM DEMENS 

Demens er ikke en naturlig del af alderdommen, men skyldes  sygdom i 
hjernen

Mennesker med demens mister andet end hukommelsen

Det er muligt at leve et godt liv med demens
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Hvor meget (lidt) skal man vide?
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Udfordring
”Jeg tør ikke træne i mit motionscenter 
mere. De andre bliver sure, når jeg ikke 
flytter mig fra en maskine. Men jeg kan 
simpelthen ikke længere huske, hvor 
længe jeg skal sidde ved maskinen, eller 
hvad jeg skal lave dér…”

Kirsten 47 år 
Alzheimerpatient

• Tabu
• Fordomme
• Stigmatisering

• Isolation
• Ensomhed

3 ud af 4 med demens har oplevet negative reaktioner

HVORFOR DEMENSVENNER?

https://vimeo.com/168183320


Èt par eksempler på demensvenlige tiltag

Demensvenlige ARoS

REMA 1000 har sat gang i en 
landsdækkende indsats for at 
gøre kædens 277 butikker 
demensvenlige i samarbejde 
med Alzheimerforeningen. Over 
9000 medarbejdere skal gøres til 
Demensvenner, der kan 
genkende og hjælpe mennesker 
med demens.
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Vi er først lige startet
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21 nye 
demensveninstruktører 
uddannet i Silkeborg 
kommune
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Et eksempel på en demensvenlig forretning i Silkeborg 

Skal vi også have nogle i jeres Lokalområder?



Kan vi skabe og udvikle vi en  
demensvenlig Silkeborg Kommune -
sammen?
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Et (demens)venligt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for, at træffe egne valg i trygge fællesskaber

Brugerinddragelse
Diaologmøder med mennesker med 
demens og pårørende – hvad ønsker 
de sig til et godt liv i lokalområdet?

TEMAER/EVENTS:
Viden om demens 

mhp.  aftabuisering
Foredrag, temaaftner, 

film, teater, debat, 
sociale medier, mv. 

HVEM/HVOR SKAL 
INDSATSERNE FOREGÅ?

Skoler, børnehaver, 
virksomheder, 

foreninger, kulturlivet, 

LØBENDE PR. I LOKALE MEDIER incl. SILKEBORG KOMMUNES MEDIER,  

Brugerinddragelse
I dialog med lokalsamfundene –
hvordan skaber vi et 
demensvenligt samfund hos os?

Hvad kan 
vi skabe 

sammen?
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Borgeren 
i centrum

Kultur

Butikker

forenin
ger

Erhverv

Politi

FrivilligeKirker

fritid

Institutioner

Sundhed og 
omsorg 

Kommunen

Familien



Tak for ordet – I er allerede nu Venner, fordi I ville lytte på.

Jeg vil gerne sende jer en mail, så vi kan snakke om hvordan vi gør dit lokalområde 
demensvenligt.


