Godkendt af Bestyrelsen den 19. november 2014

Gør Danmark demensvenlig
‐ fra folkesygdom til folkesag
Alzheimerforeningens strategi og indsatsområder
2015‐2018
Demens er i dag en folkesygdom. 70‐90.000 personer i Danmark lider af
Alzheimers Sygdom, Frontaldemens, Lewy Body demens, Vaskulær de‐
mens eller en anden fremadskridende demenssygdom, og op i mod
400.000 mennesker lever i dag som pårørende med demenssygdommen
tæt inde på livet. Hvert år kommer mere end 14.000 nye til, og antallet af
mennesker med en demenssygdom vil bl.a. som følge af befolkningsudvik‐
lingen stige kraftigt i de kommende år.
Behovet for forskning, behandling, hjælp og støtte til mennesker med en
demenssygdom er derfor stort og stigende – både på det menneskelige
plan for den enkelte, der er berørt af demenssygdom, og på samfundsplan i
forhold til forskning i demenssygdomme, organisering af sygdomsbehand‐
ling, tilrettelæggelsen af den offentlige omsorg og sikring af dementes ret‐
tigheder i samfundet.
Der er også behov for en øget opmærksomhed på livet med demens. Selv‐
om demens ikke længere opfattes som et alment aldringstegn, er der sta‐
dig mange tabuer, misforståelse og vrangforestillinger om demens. Det
lider mennesker med en demenssygdom og deres pårørende også under i
hverdagen.

Håbet
Der findes i dag ingen kur mod Alzheimers sygdom eller andre fremad‐
skridende demenssygdomme. For mennesker med en demenssygdom og
deres pårørende er der derfor ingen tvivl: De håber en dag at få

en fremtid
uden demenssygdomme
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Drømmen
Alzheimerforeningen blev stiftet i 1991 med det formål er at virke for be‐
kæmpelse og behandling af demenssygdomme, samt for bedring af vilkå‐
rene for patienter og pårørende. Alzheimerforeningen deler derfor håbet
om en fremtid uden demenssygdomme og drømmer om

et demensvenligt Danmark
‐ hvor livet med demens er værd at leve,
og ingen er alene om livet med demens

Løftet
Alzheimerforeningen vil derfor arbejde for at virkeliggøre drømmen og
gøre Danmark til et demensvenligt land ved at





skabe anerkendende fællesskaber om livet med demens
nedbryde tabuer og fordomme om demenssygdomme
kæmpe for en kur mod demenssygdom og
indtil da arbejde for et bedre liv med demens.

Det løfte bekræftes hver gang Alzheimerforeningen møder mennesker, der
er berørt af demenssygdom, og gennem alle de aktiviteter, foreningen
gennemfører for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.

Det handler om mennesker
Et demensvenligt Danmark er et løfte til alle


mennesker, der har en demenssygdom, og deres nærmeste på‐
rørende.

Det er de personer, der direkte får gavn af Alzheimerforeningens indsats.
Men demenssygdom kan ramme alle, så det er samtidigt et løfte til alle
danskere, der ønsker et bedre liv for mennesker, der er berørt af demens‐
sygdom. Et demensvenligt Danmark er derfor også relevant for


personer, der har venner, er kolleger til eller har familie‐
medlemmer, som lider af en demenssygdom,



fagpersoner som sosuhjælpere og ‐assistenter, sygeplejer‐
sker, psykologer, læger og alle de andre, der hver dag arbej‐
der med demens indenfor sundhedsvæsenet og i plejesek‐
toren,



butiksansatte, politibetjente, buschauffører og alle andre,
der i hverdagen møder et menneske med en demenssyg‐
dom,
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politikere, erhvervsledere og embedsmænd, der tager be‐
slutninger med betydning for livet med demens,



samt alle andre danskere, der risikerer at blive ramt af en
demenssygdom.

Det er blandt disse personer, at Alzheimerforeningen skal hente opbak‐
ning, støtte og økonomi til at virkeliggøre drømmen om et demensvenligt
Danmark.

Det handler om fælleskab
Et demensvenlig Danmark gælder for alle. Alzheimerforeningen er derfor


en forening for alle, der ønsker, at Danmark skal være et
demensvenligt samfund

Alzheimerforeningen anerkender og respekterer derfor det liv, som men‐
nesker med en demenssygdom og pårørende lever, og rækker derfor også
en hjælpende hånd ud til alle der er berørt af en demenssygdom uanset
hvem, de er, hvor de bor, og hvad de drømmer om. Alzheimerforeningen
er samtidigt vedholdende og holder hånden frem fra første mistanke om
demenssygdom til allersidste stund.

Kerneopgaver
Et demensvenligt Danmark skabes gennem handling. Alzheimer‐
foreningen
 støtter derfor forskning i Alzheimers‐ og andre demenssygdomme
ved at sætte fokus på behovet for forskning og bidrage til
Alzheimer‐forskningsfondens arbejde,
 hjælper, støtter og rådgiver demente og pårørende igennem
telefonrådgivning, digitale tilbud, udgivelse af pjecer, etablering af
demenscafeer, pårørendegrupper og andre målrettede aktiviteter og
tilbud,
 oplyser om livet med demens og tilbyder offentligheden autentiske
beretninger fra hverdagen med demens via udgivelse af skriftligt
materiale, information og dialog på forskellige digitale platforme
samt målrettet kommunikation til presse og andre centrale
interessenter,
 påvirker politiske beslutninger til gavn for demente og pårørende
ved vedvarende at sætte demens på den offentlige dagsorden og
pege på initiativer, der kan bidrage til at livet med demens kan
leves i værdighed,
 indsamler penge til at finansiere Alzheimerforeningens aktiviteter.
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Indsatsområder
Et demensvenligt Danmark skabes ikke fra den ene dag til den
anden. Alzheimerforeningens arbejde i perioden 2015 – 2018 vil
derfor blive fokuseret og prioriteret indenfor følgende områder
1.
2.
3.
4.
5.

Forskning og forebyggelse
Støtte og rådgivning
Engagement og aktivitet
Politik og oplysning
Fundraising

Ad 1. Øget forskning i forebyggelse og behandling af demenssygdom
Alzheimerforeningen vil i perioden 2015‐2018 øge bidrag til forskning i
Alzheimers‐ og andre demenssygdomme ved at sætte fokus på behovet for
forskning og indsamle flere penge til Alzheimer‐forskningsfondens
arbejde. Alzheimerforeningen vil arbejde for at en større del af de
generelle forskningsmidlerne anvendes til forskning i forebyggelse af
demenssyg‐domme, til forbedringer af livskvalitet for mennesker med en
demenssygdom samt i hvordan demenssygdomme påvirker det danske
samfund.
Udfordringer:
Forskning i demenssygdomme er generelt underprioriteret sammenlignet
med forskning i andre store folkesygdomme. Engelske tal viser, at for hver
gang der igansættes et forskningsprojekt om behandling mod Alzheimers
Sygdom sættes der flere end 150 forskningsprojekter i gang om kræftbe‐
handling. Der er ikke foretaget tilsvarende sammenligninger i Danmark,
men Alzheimer‐forskningsfonden har sammenlignet med andre store
forskningsfonde kun få midler til at støtte konkrete forskningsprojekter.
Alzheimer‐forskningsfonden er en uafhængig forskningsfond. Formanden
for Alzheimerforeningens forskningsudvalg er medlem af forsknings‐
fondens bestyrelse og udvalget indstiller projekter og og kandidater til
forskerpris til Alzheimerforskningsfondens bestyrelse. Forskningsudvalg‐
ets arbejde har igennem en længere periode fungeret uafhængigt af
Alzheimerforeningens øvrige indsats, hvilket har bevirket at det har været
svært at gennemføre en koordineret indsats for at øge fundraising og
forskningsindsats.
Målsætning for 2015‐2018
For at øge bidrag til forskning i demenssygdomme vil
Alzheimerforeningen arbejde for, at der ved udgangen af 2018
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indsamles minimum 2,5 millioner kroner om året til forskning,
hvert år gives støtte til minimum to nye forskningsprojekter
uddeles to Alzheimer‐forskningspriser på i alt 200.000 kroner

Aktiviteter
For at realisere målsætningen vil der i perioden 2015‐2018 blive igangsat
følgende aktiviteter:
‐

‐

‐

Udvikling af en forskningsstrategi for Alzheimerforeningen med
fokus på forebyggelse, behandling og samfundsmæssige
konsekvenser af demenssygdomme
Udvikling af koncept for og igangsættelse af målrettet fundraising
til forskning – herunder indgåelse af samarbejdsaftale med
Alzheimer‐forskningsfonden
Øget informationsindsats om forskning i demenssygdomme mm
herunder udvikling af hjemmeside, nyhedsbreve samt generelt
pressearbejde om forsknings i demenssygdomme

Ressourcer
Der afsættes fra 2015 ½ årsværk til målrettet fundraising til forskning.
Afhængigt af de opnåede resultater, vil der blive afsat yderligere 0,25
årsværk i takt med at fundraisingen tilvejebringer fornøden kapital.

Ad. 2. Bedre støtte og rådgivning til demente og pårørende
Alzheimerforeningen vil i perioden 2015‐2018 udbygge og udvide den di‐
rekte rådgivning og støtte til mennesker med en demenssygdom og deres
pårørende. Det vil dels ske gennem udvidelse af kapaciteten og dels gen‐
nem løbende kompetenceudvikling. Der vil endvidere ske en styrkelse og
bedre koordinering af Alzheimerforeningens projektindsats gennem etab‐
lering af en egentlig rådgivnings‐ og projektenhed.
Udfordringer
Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende efterlyser større
anerkendelse, bedre hjælp og mere støtte i hverdagen. Behovet for støtte
og rådgivning overstiger allerede i dag Alzheimerforeningens ressourcer til
rådgivning og støtte og i takt med at antallet af demente vokser vil behovet
for støtte og rådgivning stige yderligere.
Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende har i stigende grad
behov for uafhængig assistance i konkrete konflikter med offentlige myn‐
digheder eller private aktører – en assistance som Alzheimerforeningens
nuværende rådgivning har svært ved at tilbyde.
Alzheimerforeningens rådgivning og støtte baserer sig dels på egenfinan‐
sierede aktiviteter som fx telefonrådgivning, dels på projektfinansierede
aktiviteter. De projektfinansierede aktiviteter er ikke tilstrækkeligt inte‐
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greret i de øvrige støtte og rådgivningsaktiviteter og der har manglet fo‐
kus, prioritering og sammenhæng.
Målsætninger
Alzheimerforeningens indsats for at øge den direkte støtte og rådgivning
til mennesker, der er berørt af en demenssygdom, vil med udgangen af
2018 indebære








at Alzheimerforeningens rådgivningskapacitet er udvidet med 50
procent målt på antallet af telefonopkald, mails og brugere af de‐
mensnet.dk
at der etableres en tværgående rådgivnings ressourcebase af fagek‐
sperter i forhold til rådgivning og projekter,
at der er etableret en landsdækkende bisidderordning med de‐
menspartnere i minimum fem kommuner i hver af de fem regioner
at Alzheimerforeningen er ansvarlig for mindst tre landsdækkende
og to regionale projekter, der direkte kommer demente og pårøren‐
de til gavn.
at der er etableret en velfungerende rådgivnings‐ og projektenhed
og udviklet relevante styrings‐, evaluerings‐ og administrationskon‐
cepter for projekternes gennemførelse

Aktiviteter
For at realisere målsætningen vil der i perioden 2015‐2018 blive igangsat
følgende aktiviteter:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Demenslinien udvides med en ekstra linje
Demensnet.dk’s brevkasse integreres i Demensliniens rådgivning
herunder øget brug af ekspertpanelet
Udvikling af Alzheimerforeningens digitale rådgivning og støtte –
herunder demensnet.dk’s lukkede forum
Analyser og vidensopsamling om behov for rådgivning samt kvalitet
af Alzheimerforeningens rådgivning
Styrkelse af rådgivningskompetencer og –netværk via målrettet
uddannelse og studiebesøg
Gennemførelse af en oplysnings‐ og informationskampagne om
muligheder for rådgivning
Opbygning af kompetencer indenfor projektudvikling og ‐styring
Videreførelse af eksisterende projekter (Erindringsdans,
Sorggrupper for børn og unge, Nye spor samt Kommunikation og
samvær)
Konceptudvikling og igangstættelse af et demenspartner (‐bisidder)
projekt
Gennemførelse af relevante kurser og seminarer (feriekurser, FTD
kurser, informationsmøder, tænketank, idebank)
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Ressourcer
Der afsættes fra 2015 tre årsværk til Alzheimerforeningens støtte og
rådgvinings funktion. Afhængigt af ekstern fundrasing vil der blive
allokeret yderligere ressourcer svarende til 1,25 ekstra årsværk ved
udgangen af 2018.
Ad. 3. Flere aktiviteter og større engagement i demenssagen
Alzheimerforeningen vil i perioden 2015‐2018 styrke det folkelige engage‐
ment i demenssagen igennem igangsættelse af et landsdækkende projekt
om uddannelse af 100.000 demensvenner, videreudvikling af foreningens
digitale sociale netværk samt styrkelse af Alzheimerforeningens lokale
grupper og –foreninger.
Udfordringer
Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende har en øget risiko
for at blive isolerede og passive med en lang række negative konsekvenser
i form af bl.a. depression og øget sygdomsprogression. Alt for mange de‐
mente og pårørende føler sig derfor alene og mangler opbakning i hverda‐
gen.
Alzheimerforeningens lokale strukturer har – som mange andre traditio‐
nelle foreninger – vanskeligt ved at tiltrække frivillige og aktive medlem‐
mer til det løbende foreningsarbejde, der er grundlaget for det lokale en‐
gagement. Det er samtidigt kun i mindre grad lykkedes at ”omsætte” de
generelle tendenser til øget frivilligengagement og større aktivitet på so‐
ciale medier til konkret engagement til fordel for mennesker med en de‐
menssygdom og deres pårørende. Som udgangspunkt har Alzheimerfor‐
eningen derfor et meget tyndt og skrøbeligt lokalt netværk.
Målsætninger
Alzheimerforeningens indsats for at styrke det folkelige engagement og
den lokale støtte til demenssagen vil med udgangen af 2018 indebære







at projektet”Gør Danmark demensvenlig ‐ 100.000 demensvenner” er
igangsat i forbindelse med Alzheimerforeningens 25 års jubilæum
2016
at facebookgruppen ”Demens‐er‐noget‐vi‐taler‐om” har minimum
50.000 engagerede venner
at en væsentlig del af engagement og aktivitet på facebookgruppen
”Demens‐er‐noget‐vi‐taler‐om” er kanaliseret videre i andre former
for engagement i Alzheimerforeningens arbejde i form af medlems‐
skaber, demensvenner og andre aktivitetsformer.
at der er kontaktpersoner for Alzheimerforeningen i hver kommune
i Danmark
7
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at der er oprettet støttecafeer eller tilsvarende grupper i mindst fem
kommuner i alle fem regioner
at der (igen) er 15 aktive lokalforeninger

Aktiviteter
For at realisere målsætningen vil der i perioden 2015‐2018 blive igangsat
følgende aktiviteter:
‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐

Udvikling af ide og koncept for projektet ”Gør Danmark demensven‐
lig ‐ 100.000 demensvenner” – herunder model for uddannelsesind‐
hold, organisering, identifikation af samarbejdspartnere og model
for finansiering og fundraising
Videreudvikling af relevant indhold på facebookgruppen ”Demens‐
er‐noget‐vi‐taler‐om” herunder integration mellem aktiviteter på
”Demens‐er‐noget‐vi‐taler‐om”og Alzheimerforeningens øvrige
aktiviteter og kampagner
Afholdelse af 5 ”Åbent Hus Demenscafeer” for venner på facebook‐
gruppen ”Demens‐er‐noget‐vi‐taler‐om”
Færdiggørelse og implementering af ”Lokaludvalgets” forslag til ny
lokalstruktur for Alzheimerforeningens lokale arbejde.
Strategi for videreførelse af lokale aktiviteter og initiativeri
forlængelse af Motion‐, Kultur‐ og Demensprojektet – herunder
afholdelse af ét årligt seminar for aktive mrdlemmer og frivillige fra
lokalforeninger, støttecaféer og andre lokale aktiviteter,
Udvikling og opbygning af kommunalt kontaktperson netværk
Støtte til lokalforeninger og aktive grupper.

Ressourcer
Der afsættes fra 2015 tre årsværk til at styrke og udvide det lokale
engagement i Alzheimerforeningens arbejde for menensker med en
demenssygdom og deres pårørende. Afhængigt af ekstern fundrasing især
til projektet ”Gør Danmark demensvenlig ‐ 100.000 demensvenner” vil der
blive allokeret yderligere ressourcer svarende til 2,5 ekstra årsværk ved
udgangen af 2018.

Ad. 4. Færre fordomme om og større politisk fokus på demens
Alzheimerforeningen vil i perioden 2015‐2018 forstærke indsatsen mod
tabuer og fordomme om demens via øget oplysning og information om
livet med demens og menneskene bag demenssygdommene. Alzheimer‐
foreningen vil endvidere fortsætte arbejdet for at sætte demensområdet og
politiske mærkesager på den offentlige dagsorden samt øge kendskabet til
foreningens virke især blandt mennesker, der er berørt af en demenssyg‐
dom.
Udfordringer
8

Godkendt af Bestyrelsen den 19. november 2014

Fordomme, tabuer og uvidenhed om demens og sygdommene, der fører til
demens, er fortsat en væsentlig udfordring for de mange, der i hverdagen
er berørt af demenssygdom. Det gælder både blandt fagpersoner, em‐
bedsmænd og politikere og blandt befolkningen som helhed.
Demenssygdomme er også stadig et underprioriteret emne i den offentlige
debat – især om prioritering og ressourcefordeling i fremtidens sundheds‐
væsen – og selvom Alzheimerforeningen er blevet mere synlig er kendska‐
bet til foreningens virke – især blandt dem, der er berørt af demenssygdom
– fortsat meget lav.
Alzheimerforeningen har mange forskellige veje og kanaler til dialog og
kommunikation med relevante målgrupper, men der mangler stadig fokus
og sammenhæng på tværs.
Målsætningen
Alzheimerforeningens oplysningsindsats mod fordomme og tabuer og ar‐
bejdet for at få sat livet med demens på den offentlige dagsorden vil med
udgangen af 2018 indebære





at der er langt større synlighed om alle aspekter af livet med de‐
mens og flere avisartikler, radio‐ og tv‐indslag hvori personer med
demenssygdom og deres pårørende optræder,
at demenssygdomme indgår i den offentlige debat ‐ nyhedsindslag,
kommentarer, læserbreve og debat, facebookopslag, tweets mm ‐ på
lige fod med andre store folkesygdomme
at Alzheimerforeningens politiske mærkesager er kendt og respek‐
teret blandt politikere, beslutningstagere og andre relevante stake‐
holdere,
at alle, der bliver berørt af en demenssygdom får kendskab til Alz‐
heimerforeningens virke og tilbud

Aktiviteter
For at realisere målsætningen vil der i perioden 2015‐2018 blive igangsat
følgende aktiviteter:
‐

‐

‐
‐

Aktiv indsats for inddragelse af autentiske historier fra livet med
demens i den offentlige debat – herunder identifikation,
tilskyndelse og opbakning til mennesker med en demenssygdom og
deres pårørende, der ønsker at indgå i informationsarbejdet om
livet med demens,
Etablering af et ambassadørkorps af personer, der offentligt
tilkendegiver støtte til mennesker, der er berørt af en
demenssygdom,
Opbygning af et billedearkiv med foto af livet med demens
Produktion og distribution af informationsvideoer – herunder
markedsføring af Alzheimerforeningens You‐tube kanal,
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‐
‐
‐
‐

‐
‐

Løbende fokus på, prioritering af og baggrundsdokumentation for
3‐4 politiske mærkesager,
Målrettet og opsøgende pressearbejde herunder produktion af
relevante faktaark, ”mediepakker” og debatindlæg mm,
1‐2 målrettede nyhedsbreve til relevante grupper,
Analyse, prioritering og strategi for profil, funktion, indhold og
organisering af hjemmeside, skriftligt informationsmaterialer og
sociale medier
Udgivelse af medlemsmagasinet Livet med Demens samt relevante
pjecer, hæfter og andet skriftligt informationsmateriale
Deltagelse i offentlige foredrag mm,

Ressourcer
Der afsættes fra 2015 to årsværk til Alzheimerforeningens indsats mod
fordomme og tabuer om demens og for større synlighed af livet med
demens i den offentlige meningsdannelse. Afhængigt af ekstern fundrasing
vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til ¾ ekstra årsværk
ved udgangen af 2018.

Ad. 5. Flere midler til at gøre Danmark demensvenligt
Alzheimerforeningens virke muliggøres af de midler, som foreningen
indsamler blandt medlemmer, bidragsydere og private og offentlige fonde.
Alzheimerforeningen vil i perioden 2015‐2018 forstærke og forbedre ind‐
samlingsarbejdet ved øget professionalisering af fundraising arbejdet her‐
under aktiv udvikling og inddragelse af nye indsamlingsaktiviteter, udvi‐
delse af foreningens medlems‐ og bidragsydergrundlag samt øget fokus på
testamentariske gaver.
Udfordringer
Indsamlings‐ og fundraising arbejdet i Danmark har ændret sig og vil i de
kommende år forandre sig yderligere – ikke mindst på baggrund af den
nye indsamlingslov, der trådte i kraft 1. juli 2014. Den nye indsamlngslov
giver nye muligheder for Alzheimerforeningens fundraising, men stiller
samtidigt større etiske, organisatoriske og revisionsmæssige krav til de
indsamlende organisationer, hvilket især vil udfordre Alzheimer‐
foreningens lokale indsamlingsaktiviteter.
Det aktuelle medlemstal og antallet af faste bidragsydere samt det
generelle kendskab til Alzheimerforeningens virke – herunder kendskab til
muligheden for økonomisk at bidrage til foreningen – er stadig meget lavt
og for småt til at sikre et solidt fundament for det indsamlende arbejde.
Alzheimerforeningens fundraising er i de sidste år professionaliseret men
der mangler stadig viden om hvordan interessen for at bidrage
økonomiske til foreningens virke kan øges samt hvilke fundraisingsred‐
skaber der er mest effektive.
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Målsætningen
Alzheimerforeningens indsat for at professionalisere indsamlingsarbejdet
og dermed få flere midler til at gøre Danmark Demensvenligt vil med ud‐
gangen af 2018 indebære




at Alzheimerforeningen har mindst 20.000 medlemmer og bidrags‐
ydere
at de årlige indtægter beløber sig til mindst 20 millioner kroner,
at der årligt gennemføres én mærkedagsindsamling

Aktiviteter
For at realisere målsætningen vil der i perioden 2015‐2018 blive igangsat
følgende aktiviteter:
‐

‐

‐

‐
‐

Udvikling og vedtagelse af ny fundraisingsstrategi med fokus på
viden, redskaber, medlemshvervning, ‐fastholdelse og –opgradering
samt arv
Koordinering af landsdækkende og lokal fundraising – herunder
sikring af overholdelse af lovgivning og etiske retningslinjer for
Alzheimerforeningens lokale fundraising samt forvaltning af
indsamlede midler
udvikling og etablering af redskaber og modeller for løbende
analyse af medlems‐ og bidrager donationer mm herunder
vurdering af Vennedatabasen og andre relevante CRM‐systemer
Udvikling og igangsættelse af rutinebasserede medlems‐ og
bidragerkommunikation (donorjourneys),
Afprøvning af nye fundraisingsinitiativer og –metoder fx
julekalender, mærkedagsindsamling mm

Ressourcer
Der afsættes fra 2015 1,75 årsværk til Alzheimerforeningens
indsamlingsindsats. Afhængigt af ekstern fundrasing vil der blive allokeret
yderligere ressourcer svarende til 0,25 årsværk ved udgangen af 2018.

Organisation
Alzheimerforeningens landssekretariat er ansvarlig for gennemførelse af
de aktiviteter, der skal realisere indsatsområdernes målsætninger og der‐
med medvirke til at gøre Danmark demensvenligt.
Sekretariatet er siden 2008 professionaliseret og er i takt med det finan‐
sielle grundlag udvidet med en række vigtige kompetencer indenfor ledel‐
se, rådgivning, kommunikation og fundraising.
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Udvikling og udvidelse af sekretariatet har øget behovet for at styrke pro‐
fessionaliseringen og organisation yderligere. Dette vil dels ske ved at tilfø‐
re ekstra ressourcer svarende til ½ årsværk til økonomistyring og sekreta‐
riatsfunktion, dels ved at etablere en klassisk organisationsstruktur med
klarere ansvarsfordeling. Fokus i udvikling og professionalisering af sekre‐
tariatet vil være på udviklingen af ledelse samt på styrkelse af medarbej‐
dernes kompetencer, idéudvikling og opgaveansvar.
Diagram 1: Alzheimerforeningens sekretariat ‐ organisation

Ressourcer og økonomi
I forbindelse med vedtagelse af Alzheimerforeningens budget for 2014 blev
der vedtaget en investeringsramme på 4,5 millioner kroner over en treårig
periode til udvidelse af Alzheimerforeningens målrettede indsats overfor
demente og pårørende, kommunikation og fundraising. I forbindelse med
FU’s drøftelse den 16. september 2014 om samarbejdet med Alzheimer‐
forskningsfonden blev det endvidere besluttet at indstille til bestyrelsen at
der allokeres yderligere 1,5 millioner kroner over en treårig periode til rea‐
lisering af strategiens målsætning om øget indsats på forskning.
Midlerne skal især anvendes til at udvide sekretariatets kompetencer og
kapacitet, og afhængigt af ekstern fundraising vil der løbende ske en udvi‐
delse af sekretariatets kompetencer og kapacitet – jf. tabel 1
Tabel 1: Antal årsværk 2015 ‐ 2018
forskning
støtte
engagement
oplysning
fundraising
sekretariat

2015
0,50
3,00
3,00
2,00
1,75
2,00

2016
0,50
3,75
3,50
2,00
1,75
2,25

2017
0,75
3,75
4,50
2,50
2,00
2,25

2018
0,75
4,25
5,50
2,75
2,75
2,25

I alt

12,25

13,75

15,75

18,25
12
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Der er ikke vedtaget et særskilt budget til realisering af strategi og hand‐
lingsplan 2015 – 2018. Allokering af Alzheimerforeningens ressourcer vil
ske i forbindelse med vedtagelse af de årlige budgetter. Men der er i for‐
bindelse med udarbejdelsen af strategi og handlingsplanen opstillet en
økonomioversigt, der viser forventet udvikling i indtægts‐ og udgiftsbehov
på baggrund af de forudsætninger der indgår, og aktiviteter, der er plan‐
lagt, i handlingsplanens treårige periode.
Strategi‐ og handlingsplan for 2015‐2018 forventes således at holde sig in‐
denfor den økonomiske ramme, der er angivet i tabel 2
Tabel 2: Økonomioversigt 2015‐2018

Kontingenter
Gaver og bidrag
Arv
Andre indtægter
Renteindtægter mm

Indtægter i alt

2018
5.116

2017
3.385

2016
2.708

2015
2.355

2014
2.034

2013

2012

2011

2010

1.713

1.555

1.458

1.154

14.201

12.188

10.899

9.285

8.385

9.450

5.808

3.203

2.123

0

0

0

0

4.400

11.362

1.600

138

3.604

926

882

840

400

360

353

361

315

181

75

75

75

75

75

54

54

40

102

20.318 16.530 14.522 12.115 15.254 22.933

9.378

5.154 7.165

Støtte og rådgivning

8.483

7.788

7.110

5.475

4.875

2.289

1.920

1.722

1.460

Oplysning og information

3.093

2.530

2.224

2.170

1.875

3.252

2.725

1.057

3.028

Forskning *

2.500

2.000

1.500

1.363

3.503

197

184

179

175

177

171

171

115

115

169

6.059

5.667

5.285

4.912

4.119

2.970

3.048

3.211

3.130

20.319 18.164 16.295 14.097 14.543

8.878

7.808

Forening
Sekretariatsudgifter inkl. løn
Afskrivninger

Omkostninger i alt
Ikke forbrugte bidrag
‐ primo
Gaver til senere brug
– ultimo

Resultat
Egenkapital

6.105 7.787

1.000

1.000

1.000

3.137

6.126

2.016

469

319

465

1.000

1.000

1.000

3.137

3.137

6.126

2.016

469

319

0 ‐1.634 ‐1.772

‐1.982

3.700

9.946

23 ‐1.101

‐476

15.890

17.872

14.172

12.483

12.484

14.118

4.227

4.204

5.305

*) Forventet resultat pr. økonomirapport 2‐2014
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