
14

FORSLAG TIL FINANSLOV 2020

Det stigende antal mennesker, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på sundheds- 
og ældreområdet i de kommende år. Derfor indgik den daværende regering og satspuljepartierne 
ved udgangen af 2016 en politisk aftale om udmøntning af 470 mio. kr. til en ny ambitiøs, national 
demenshandlingsplan, der strækker sig frem mod 2025. 

Mens en række af demenshandlingsplanens 23 initiativer er realiseret, er der endnu lang vej igen 
med at sikre den videre implementering og forankring af andre initiativer. Selvom handlingspla-
nen strækker sig til 2025, ophører finansieringen dog ved udgangen af 2019, hvorved en række 
igangværende initiativer risikerer at falde til jorden. 

Vi skal nå handlingsplanens ambitiøse mål og skabe en reel og længerevarende effekt for menne-
sker berørt af demens. Derfor må indsatsen være tilsvarende omfattende og ambitiøs. 

Ældre Sagen mener, at der er behov for en fortsat finansiering til at få løftet og komme i mål med 
implementeringen af de sidste initiativer i perioden 2020-2025.

Forslag

Ældre Sagen foreslår derfor, at der afsættes yderligere 500 mio. kr., der skal understøtte 
opfølgning, implementering og forankring af de indsatser i demenshandlingsplanen, som 
mangler finansiering frem mod 2025.

Uddybning

Ældre Sagen fremhæver følgende eksempler på initiativer, hvor der er behov for fortsat finansie-
ring frem mod 2025:

Initiativ 13:  Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende

Som del af initiativet blev der etableret 13 nye rådgivnings- og aktivitetscentre fordelt over hele 
landet. Ved finansieringens ophør er det op til de enkelte centre at sikre den videre finansiering 
til udvikling og drift. Dog ved størstedelen af centrene på nuværende tidspunkt ikke, hvor de skal 
finde denne finansiering, hvorved mange centre ikke vil have mulighed for at fortsætte. 

Ældre Sagen foreslår, at der tilføres midler til videreførelse af centrene. 

Sørg for, at demenshandlingsplanen  
kan fortsætte
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Initiativ 19:  Ny national forskningsstrategi på demensområdet og ny forskning

Som del af initiativet fik vi en ny national forskningsstrategi i 2018. Der er dog ikke afsat særskilte 
forskningsmidler til realisering af selve strategien, hvilket er særligt problematisk, da det danske 
forskningsbidrag på området i forvejen er bemærkelsesværdigt lavt sammenlignet med andre 
lande. 

Ældre Sagen foreslår, at der afsættes midler til at styrke og understøtte den danske forskning på 
området, så vi kan gøre vores bidrag til den internationale demensforskning.

Fakta


