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Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation 
og patientforening for de mere end én million 
danskere, der enten selv har eller kender nogen 
med en demenssygdom. Foreningen arbejder 
aktivt for, at der kommer en kur, som kan stoppe 
sygdommen og helbrede demens - jo før, jo bedre. 
Men håbet ligger også i bestræbelserne på at få et 
bedre liv med demens – en tidlig indsats, en bedre 

behandling og mere støtte i hverdagen. I det håb 
er Alzheimerforeningen skabt.

Foreningen består af 13 frivilligt drevet lokal-
foreninger rundt om i landet og et sekretariat på 
omkring 35 medarbejdere placeret i København, 
Odense og Aarhus.

Se Alzheimerforeningens indsatsområder her:

A

LZHEIMERFORENINGENS ARBEJDE

RÅDGIVNING 
Demenslinien

Online-rådgivning
Informationsmateriale

Bisidder
OPLYSNING 

Kampagner
Sociale medier og nyhedsbreve

Presse 
Demensvenner

AKTIVITETER 
Pårørende- og netværksgrupper

Kurser og ophold
Aktiviteter for mennesker med demens

Unge- og familiecamps

FORSKNING
Alzheimer-forskningsfonden

Forskerprisen
Økonomisk støtte

Oplysning om forskningsforsøg

PÅVIRKNING
Interessevaretagelse
Dialog med politikere

Spørgsmål til udvalg og Folketinget
Høringssvar

SAMARBEJDE
Internationalt 

Nationalt 
Regionalt 

Kommunalt
FRIVILLIGT ARBEJDE

Lokalforeninger
Demensgrupper

Demensven-instruktører
Aktivitetsvenner

INDSAMLING
Landsindsamling

Private bidrag
Fonde og erhvervsstøtte

Events

Indledning

MIT BUDSKAB TIL JER ER: KOM OP AF SOFAEN 
OG UD I LIVET. SØG FÆLLESSKABER AT VÆRE I 
– DER HVOR DET ER MULIGT, NÅR DET ER 
MULIGT. KYS DET NU DET SATANS LIV. GRIB DET, 
FANG DET, FØR DET ER FORBI
Uddrag af tale på Christiansborg fra Pia Knudsen, der har Alzheimers sygdom.
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I 2021 vedtog bestyrelsen en ny grundfortælling 
som en ramme for Alzheimerforeningens indsats. 
Fortællingen understreger, at uanset om vi er 
familie, venner eller selv lider af en demens-
sygdom, så har vi det til fælles, at vi er sammen 
om LIVET med demens. Vi deler livets sorger og 
glæder, og vi deler håbet om et bedre liv med 
demens. Vi har også det til fælles, at vi, som 
sygdommen skrider frem, ikke kan klare alle 
udfordringerne selv. Vi har brug for hjælp. Og det 
er her, Alzheimerforeningen først og fremmest 
rækker hånden frem til mennesker med demens 
og deres pårørende og tilbyder anerkendelse, 
hjælp og støtte. Derudover er det vigtigt at 
pointere, at Alzheimerforeningen er for alle – 
 uanset demenssygdom - hvilket er understreget 
med en justering af foreningens logo, som pryder 
forsiden af denne udgivelse. 

Hvordan har vi så rakt hånden frem i 2021 – et år 
der, som 2020, stod i Coronaens tegn? I denne 
årsberetning for 2021 kan du dykke ned i de 
aktiviteter og engagementer, Alzheimerforeningen 
har været optaget af.

I 2021 skærpede vi endnu engang vores fokus på 
situationen på plejehjem. Mange plejehjem 
fungerer rigtig godt, men desværre er der stadig 
alt for mange steder, hvor mennesker med demens 
og pårørende ikke oplever sig set og hørt og 
forstået, hvor der sker svigt både menneskeligt og 
fagligt, og hvor konsekvenserne for beboeren kan 
være fatale. Det ved vi, fordi Alzheimerforeningen i 
2021 foretog en analyse af kvaliteten på plejehjem 
med afsæt i samtaler på Demenslinien. Analysen 
viste flere påfaldende sammenfald mellem de 
dårligst normerede plejehjem og problematiske 
forhold, som fx et højt forbrug af antipsykotisk 

medicin. Vi fulgte op på analysen ved kommunal-
valget i november, hvor vi rettede fokus lokalt på 
forholdene på plejehjem og indsamlede mere end 
100 bekymringshenvendelser blandt medlemmer. 
Disse bekymringshenvendelser dannede grundlag 
for at spørge lokalpolitikerne til, hvordan de 
forholdt sig til forholdene i deres kommune.

Vi fortsætter vores fokus på disse kritisable 
forhold i 2022 og arbejder indædt på at få 
 politikernes opmærksomhed på at sikre flere 
omsorgsfulde og fagligt kompetente hænder.        
Vi har blandt andet sendt breve til de nyvalgte 
kommunalbestyrelser med de vigtige input fra 
vælgerne og 10 gode, konkrete råd til, hvordan 
kommunerne kan arbejde med at blive demens-
venlige og sikre et godt liv for mennesker berørt   
af demenssygdom. 

På baggrund af den markante stigning i 
 hen vendelser til Demenslinien – også efter 
Corona restriktionernes ophør – er rådgivningen i 
2021 blevet permanent udvidet, så vores dygtige 
demens faglige rådgivere kan besvare efterspørgslen 
på råd og vejledning om livet med demens. 

Det store personlige engagement om demens-
sagen - om det så er fra Demensvenner, frivillige 
indsamlere og bidragsydere, lokale ildsjæle, 
familier berørte af demens eller alle dem, der bare 
gerne vil vide mere om, hvordan de passer på 
deres hjerne - skaber håb for indsatsen i 2022.    
For vi er heldigvis mange, der står sammen om at 
ville skabe et bedre liv med demens. Tak for det!  

 

Birgitte Vølund,
Landsformand, Alzheimerforeningen

Årsberetning 2021

DA MIN FAR BLEV SYG MED  DEMENS, VIDSTE JEG INTET OM DEMENS-
SYGDOMME. MEN IGENNEM ALZHEIMERFORENINGEN OG DEMENSVEN 
FANDT JEG UD AF, HVAD DET ER DER SKAL TIL, FOR AT DET BLEV BEDRE
Jessie Klitten Mønster - Pårørende og Demensven
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I DANMARK 
LEVER CIRKA 

87.000 
MENNESKER 
MED EN 
DEMENSSYGDOM

 HERAF HAR CA.

50.000 
 ALZHEIMERS SYGDOM

EN MILLION 
DANSKERE HAR ENTEN 
SELV ELLER KENDER ET 
ANDET MENNESKE MED 
DEMENS

DEMENS ER DEN 

 
DØDSÅRSAG 
I DANMARK

I 2035 FORVENTES ANTALLET 
AF MENNESKER MED DEMENS 
OVER 65 ÅR AT VOKSE TIL 
MERE END 

134.000
De totale 

OMKOSTNINGER 
ved demenssygdom 
i Danmark beløber sig 
til mere end 

20 MILLIARDER 
kroner om året

Demens i tal

4. HYPPIGSTE

MENNESKER MED 
 DEMENS UDGØR 

25 % 
AF DEM, DER 
ER DØDE AF COVID-19

BARE DÉT... SÅ STÅR MAN DER... 
OG KAN SE FREM TIL, HVORDAN 
MAN HURTIGT ELLER LANGSOMT 
STIRRER DØDEN I ANSIGTET...
Kurt Thybo 1940-2021
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På trods af endnu et år præget af COVID-19 blev 
der i løbet af året både søsat store nye initiativer 
og gjort status på eksisterende tiltag.  

Hjernesund indsats

100.000! Så mange tog inden for den første måned 
Alzheimerforeningens Hjernesund-test, der blev 
lanceret under stor mediebevågenhed i oktober 
2021. Blandt andet i BT, hvor 84 % af 17.000 læsere 
i en online-undersøgelse svarede, at de var i tvivl 
om, hvorvidt de levede hjernesundt, og at de 
hellere måtte tage testen fra Alzheimerforeningen.

Omfattende forskning viser, at mere end en 
tredjedel af demenstilfælde kan forebygges ved 
enkle livstilsændringer. Med Hjernesund-testen får 
man mulighed for at finde ud af, hvor man selv kan 
sætte ind for at holde sin hjerne sund og nedsætte 
risikoen for demens. Testen kan tages gratis på 
hjernesundtesten.dk. Projektet fortsætter i 2022, 
hvor fokus blandt andet er på at indgå flere 
partnerskaber, som kan være med til at udbrede 
kendskabet til, hvad man kan gøre for at holde 
hjernen sund. 

Aktivitetsvenner skal skabe 
livskvalitet

Et korps af frivillige aktivitetsvenner skal hjælpe 
mennesker med demens med at fastholde de ting, 
der gør livet værd at leve. Det er essensen af et 
stort nyt projekt, som Alzheimerforeningen, med 
støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Den 
Danske Forskningsfond, søsatte i 2021. Helt 
konkret skal projektet engagere et korps af 300 
frivillige  Aktivitetsvenner, som ønsker at hjælpe 
mennesker med demens med at bibeholde et 
aktivt og socialt liv. Målet er at indgå samarbejder 
med 20-25 kommuner for at sikre, at projektet 
kommer bredt ud.

Læs mere på: alzheimer.dk/aktivitetsven 

Projekt gav indblik i aleneboende

Efter tre år nåede Projekt RUM’lighed til sin vejs 
ende i 2021. Projektet har haft fokus på at forbedre 
levevilkårene for de omkring 25.000 mennesker 
med demens, der bor alene. Projektet har inklu-
deret otte kommuner, ni boligorganisationer og  
18 boligafdelinger, som i fællesskab har arbejdet 
med målsætningen om at gøre livet lettere for 
aleneboende mennesker med demens. Helt 
konkret har det ledt til en større viden, nye 
værktøjer og et forøget fokus på at afhjælpe og 
forebygge isolation og andre udfordringer blandt 
aleneboende med demens.

MAN KAN MÆRKE OG SE PÅ 
FOLK, AT DER ER MANGE TING, 
SOM DE IKKE VED OM DEMENS. 
OG DET ER JO LIGE NETOP DET, 
VI SKAL. VI SKAL UD AT 
FORTÆLLE FOLK NOGLE TING 
OM DEMENS, SOM DE IKKE VED 
NOGET OM I FORVEJEN 
Åse Lund - Demensven-instruktør, der har gjort          
36 butikker i Løgstør demensvenlige

Nye tiltag og indsigter 
i 2021

Kan rødbeder  
forebygge demens?

Alz_postkort_A6_Rødbede_trykklar.indd   1Alz_postkort_A6_Rødbede_trykklar.indd   1 05.10.2021   15.0305.10.2021   15.03

DET HANDLER OM AT BLIVE SET PÅ SOM ET MENNESKE OG FØLE SIG 
 ANERKENDT OG FORSTÅET PÅ TRODS AF, AT MAN HAR DEMENS
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Alzheimerforeningen 
i tal

Stor opbakning til 
Alzheimerforeningen 

Ved udgangen af 2021 havde Alzheimer-
foreningen 115.000 Demensvenner, 14.000 
medlemmer og 1900 bidragydere, som alle 
enten har tilkendegivet deres opbakning til 
mennesker med demens og pårørende eller 
støtter med et fast kontant bidrag. 

Samtidig samarbejder Alzheimerforeningen  
med 38 Demensven-kommuner og 740 
 Demensvenlige virksomheder/organisationer 
om et mere demensvenligt Danmark. 

Tak for det! 

Sociale medier 

Alzheimerforeningen er aktiv på flere 
forskellige digitale platforme, og i alt 
fulgte 121.218 personer med på vores 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter 
eller YouTube. Vores formål på sociale 
medier er at skabe et anerkendende 
fællesskab for alle, der er berørt af 
demens. Vi deler nyheder, gode råd og 
personlige fortællinger om livet med 
demens, og vores meget en- 
gagerede følgerskare bidrager 
aktivt med videndeling og 
opbakning til fællesskabet.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Alzheimerforeningen lokalt 

Alzheimerforeningens nære indsats i 
lokalområderne består af 13 aktive 
lokalforeninger, 15 demensgrupper og to 
rådgivnings- og aktivitetscentre i hhv. 
Aarhus og Odense. Tilsammen engagerer 
foreningen over 2500 dedikerede frivillige. 

På trods af Corona-restriktioner i 2021 
lykkedes det alligevel at afholde en række 
lokale udendørsaktiviteter såsom ud-
flugter, gågrupper og socialt samvær.

Demenslinien i stadig vækst

I 2021 steg antallet af henvendelser til 
Alzheimerforeningens rådgivningslinie, 
Demenslinien, til 5123. Til sammenligning 
var tallet i 2020 på 4532, hvilket allerede var 
en markant stigning fra 3002 henvendelser i 
2019. Andelen af samtaler, der varer mere 
end en halv time, steg desuden fra 13 
procent i 2020 til 17 procent i 2021. Demens-
linien yder rådgivning per telefon, e-mail, 
chat, brevkasse og videosamtaler. 

Alzheimerforeningen i pressen 

I 2021 var der i den danske presse 19.507 artikler 
om demens/Alzheimer, og Alzheimerforeningen 
blev nævnt i 1.395 artikler. Derudover kom 
Alzheimerforeningen 48 gange i Ritzau og ca. 40 
gange i TV Avisen eller TV 2 Nyhederne. Endnu 
engang fyldte Coronaepidemien og stigende 
ventetider på demensudredning stort i 
Alzheimer foreningens fortalervirksomhed, og 
derudover gav kommunalvalget anledning til et 
fornyet fokus på den kommunale demensindsats 
- især på plejehjemmene. Dokumentaren ”Det er 
ikke slut endnu” fra plejehjemmet Dagmars-
minde og Alzheimerforeningens Hjernesund- 
kampagne var nogle af de begivenheder, der gav 
anledning til positiv og håbefuld omtale på 
demensområdet i 2021. 

Magasinet Livet med demens

54.000 eksemplarer af medlemsmagasinet 
Livet med demens blev udsendt i 2021. 
I magasinets temaer blev der blandt andet 
gjort status på et år med Corona, sat fokus på 
demens som en usynlig sygdom og givet råd 
til demensvenlig indretning og et bedre liv 
med demens.

Tak for besøget - www

Interessen for Alzheimerforeningens websites 
vokser fortsat. I 2021 havde Alzheimerforeningens 
website (alzheimer.dk) 1.477.800 sidevisninger, 
hvilket er 32,5% flere sidevisninger end i 2020. 
Også antallet af besøgende på alzheimer.dk steg 
med mere end 15 % og havde i 2021 i alt 274.500 
besøgende.

I oktober 2021 lancerede Alzheimerforeningen 
hjernesundtesten.dk - en ny digital test med fokus 
på forebyggelse.

1.477.800
 SIDEVISNINGER13% 

 STIGNING

115.000 
DEMENSVENNER OG 
MEDLEMMER

19.507 
ARTIKLER

54.000 
 MAGASINER

OVER 

2.500 
FRIVILLIGE

121.218 
FØLGERE

Nyheder fra 
os i din inbox

68.750 medlemmer, 
Demensvenner og 
andre interesserede 
abonnerer på et af 
Alzheimerforenin-
gens nyhedsbreve. 
Vi sender nyhedsbreve ud flere gange om 
måneden, og i 2021 blev det til 26 nyhedsbreve 
med inspirerende historier, gode råd, nyt om 
forskning, indblik i vores politiske arbejde, 
tilbud om kurser, arrangementer med mere.        
I 2021 lancerede vi også et nyt Hjernesund- 
nyhedsbrev, som fokuserer på forskning i 
forebyggelse og konkrete ting, vi selv kan gøre 
for at holde vores hjerne sund.  

26 
NYHEDS-
BREVE
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Januar
ANALYSE: KLAGER OM PLEJEHJEM
I årets første måned kunne en analyse doku-
mentere, at forholdene på plejehjem alt for ofte 
er så kritisable, at de pårørende frygter for deres 
kæres ve og vel. Undersøgelsen var baseret på 
27.000 opkald til Demenslinien og viste blandt 
andet, at en ud af ti samtaler på Demenslinien 
handler om kritisable forhold på plejehjem. 

Februar
DEMENSFÆLLESSKABET FYN OVERGÅR TIL 
 ALZHEIMERFORENINGEN
Fra 1. februar overtog Alzheimerforeningen driften af 
Demensfællesskabet Fyn som led i en aftale om at styrke 
centerets fundament og fremtid. Det brugerstyrede og 
ikke-visiterede tilbud har eksisteret som selvejende 
 institution i 20 år i samarbejde med Odense Kommune 
og Alzheimerforeningen. Med overdragelsen overtog 
Alzheimerforeningen ansvaret for alle ansatte og 
sikrede, at endnu flere familier berørt af demens 
 fremover kan gøre brug af det populære tilbud.

April
PATIENTFORENINGER I 
FÆLLES KRITIK
Sammen med Hjernesagen og 
Parkinsonforeningen gik 
Alzheimerforeningen i medierne 
for at gøre status et år efter 
optagelserne af TV 2-dokumen-
taren ”Plejehjemmene bag 
facaden”, der afslørede uhyrlige 
forhold på danske plejehjem. 
Patientforeningerne kritiserede, 
at der ikke var sket de store 
forandringer ovenpå den 
sønderlemmende kritik og kom 
med deres bud på en række 
løsninger på problemerne på 
området.

Marts
FEJLOPFATTELSE AF PLEJEHJEM 
I det tidlige forår lavede Alzheimerforeningen en 
undersøgelse, som viste, at knap en tredjedel af 
alle omtaler af plejehjem i medierne i 2020 
beskrev plejeboliger som institutioner. Det på 
trods af, at størstedelen af boligerne på plejehjem 
siden 1988 har været beboernes private hjem. 
Fundet udløste kritik og debat, for fejlopfat telsen 
har store konsekvenser for plejehjems beboerne 
og deres rettigheder. Det så man blandt andet 
under COVID-19-nedlukningen, hvor fejlopfat-
telserne fik en direkte konsekvens for besøgs-
restriktionerne på plejehjem.

Juni
HÅB MED NY MEDICIN
For første gang i 18 år blev der godkendt 
ny medicin mod Alzheimers sygdom. De 
amerikanske myndigheder gav grønt lys til 
det nye lægemiddel, Aduhelm, som 
forventes at kunne forsinke sygdommen. 
Det vækkede glæde og håb blandt demens-
patienter og pårørende over hele verden. 
Der er dog debat om, hvor effektivt midlet 
er, og om det vil blive godkendt i Europa. 
Men flere eksperter mener, at opdagelsen 
kan lede til nye gennembrud i udviklingen 
af medicin.

Maj
NYT DEMENSSYMBOL
Efter flere års research og planlægning 
lancerede Folkebevægelsen for et Demens-
venligt Danmark, som Alzheimerforeningen 
er en del af, et nyt nationalt demenssymbol. 
Symbolet skal gøre demens mere synligt og 
derved gøre det lettere for Demensvenner 
og andre at give en håndsrækning til 
mennesker med demens. Ved årsskiftet 
viste en undersøgelse, at op mod 3500 
mennesker med demens går med symbolet, 
og 900.000 danskere kender til de to 
hænder, der former symbolet i en hånds-
rækning.

BØRNEBØRN LAVER FILM OM DEMENS
Tre workshops på Fyn for bedsteforældre 
med demens og deres børnebørn havde 
til formål at øge forståelsen for sygdom-
men blandt de mindste. Resultatet er en 
række små stop-motion animationsfilm, 
som, med familiernes egne stemmer, 
sætter fokus på, hvordan relationen 
påvirkes, når bedstefar eller bedstemor 
får en demens sygdom. Filmene kan ses i 
Alzheimer foreningens børnebørns- 
univers på hjemmesiden.

Årets store resultater
Nedslag i året der gik

STRATEGI MOD ENSOMHED
Alzheimerforeningen var - 
 sammen med 77 andre organisa-
tioner- med til at udarbejde et 
inspirationsoplæg, der viser, hvor 
vi som samfund kan tage fat for 
effektivt og langsigtet at få bragt 
ensomhedskurverne nedad i 
forbindelse med en ny national 
ensomhedsstrategi. To ud af ti 
personer med demens føler sig 
ensomme og er således i toppen 
af statistikken. 

VI MÅ IKKE GLEMME STEN, BARE FORDI 
HAN ER UNG MED DEMENS
Rikke Haunstrup om det svære ved at finde relevante tilbud til sin 
mand, der i en tidlig alder har fået frontotemporal demens. 
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Oktober
ÅRETS DEMENSVEN ER ET 
NATURTALENT
Tiger Sennenwald modtog på 
Demensrådet prisen som 
Årets Demensven 2021 på 
grund af sit store hjerte for 
mennesker med demens og sit 
natur talent for at møde dem, 
hvor de er. Tiger blev i 2018 
landskendt for sit unikke 
venskab med sin demens-
ramte morfar, som blev 
foreviget i dokumentarserien 
”Tiger og morfar”. Efter 
morfarens død i 2020 blev 
Tiger engageret som 
aktivitets ven hos Birger, der 
lider af demens, og konen 
Jette - og han giver dem 
glæde i en ellers svær 
 hverdag. 

DEMENSPAKKE - JA TAK
En demenspakke og en mere 
målrettet demensindsats. Det 
var blandt forslagene fra 
mennesker med demens, da 
Alzheimerforeningen afholdt 
sin årlige TænkeTank i oktober. 
Pia Knudsen, som har demens 
og deltog i TænkeTanken, var 
senere på måneden inviteret 
til at dele budskaberne fra 
TænkeTanken til en konference 
på Christiansborg under 
overskriften ”Demens i 
Danmark: Er sundheds-
væsenet klar?”

Juli
BØLGE AF LOKAL DEMENSVENLIGHED 
Den dedikerede Demensven-instruktør, 
Aase Lund, kunne i juli fejre at have gjort 
hele 21 butikker i Løgstør demensvenlige, 
hvilket må være noget af en rekord i 
Demensven-regi (antallet har siden rundet 
36). For at blive demensvenlig butik skal 
man have sagt tak til at deltage i et 
informationsmøde på cirka en halv time, 
hvorefter man får udleveret relevante 
guides og materiale om demens samt et 
Demensven-hjerte, som kan hænges op i 
butikken. 

September
PRISREGN TIL ILDSJÆLE
Traditionen tro uddelte Alzheimer- 
forskningsfonden i forbindelse med 
den internationale Alzheimerdag sine 
priser til to ildsjæle, der har bidraget 
ekstraordinært til forskningen i 
demens. Modtagerne var professor ved 
Institut for Molekylær Medicin på 
Syddansk Universitet, Kate Lykke 
 Lambertsen, og professor ved Institut 
for Klinisk Medicin på Aarhus Universi-
tet, Per Borghammer. I samme måned 
modtog skaberne af Alzheimerfor-
eningens Erindringsdans-koncept, 
Susanne Rishøj og Ane Eckermann, 
den profilerede Gerlev Pris for at skabe 
glæde og bevægelse hos en sårbar 
målgruppe. 

August
NYE VÆRKTØJER TIL HVERDAGEN
Social- og Ældreministeren, Astrid Krag, 
var sammen med Alzheimerforeningens 
direktør Nis Peter Nissen på besøg i 
Herning Kommune, hvor man har igang-
sat et projekt, der skal give demensramte 
og deres pårørende værktøjer til at tackle 
en svær hverdag. Projektet gør brug af 
den såkaldte Marte Meo-metode, hvor 
man via videooptagelser forsøger at løse 
nogle af de problemer og konflikter, som 
kan opstå i livet med demens. Alzheimer-
foreningen er med i projektet, som 
mundede ud i to undervisningsfilm til 
plejepersonale, samt 15 film til en 
vidensplatform, som kommer til at ligge 
på Alzheimerforeningens hjemmeside.

HUSKEDAGEN GIVER GEVINST
Frivillige indsamlere gjorde 
demens til en folkesag, da de 
samlede 1,75 millioner kroner ind 
til mennesker med demens ved 
Alzheimerforeningens lands-
indsamling den 25. september. 
Forud for indsamlingen havde 
blandt andre Iben Hjejle været 
med til at sætte fokus på demens 
ved at stå frem med sin egen 
families historie. 

November
VÆLD AF INPUT TIL 
 KOMMUNALVALG
Mere end 100 medlemmer af 
Alzheimerforeningen kom 
med input om udfordringer 
på de kommunale plejehjem 
i forbindelse med kommunal-
valget i november. 
 Alzheimerforeningen sendte 
budskaberne videre til 
politikerne og har samlet 
nogle af erfaringerne i ti 
gode råd til en bedre 
kommunal demensindsats. 
Blandt temaerne i de mange 
input var for få hænder på 
plejehjem, mangel på 
uddannet personale og for 
ringe prioritering og for-
ståelse for demens i 
 kommunerne.

DEDIKERET PERSONALE HYLDES
Kendte og ukendte danskere udstillede i november deres 
taknemmelighed for SOSUernes arbejde i portrætserien 
#taksosu, der blev udstillet rundt omkring i landet. Formålet 
med udstillingen var at sætte fokus på de mange situationer, 
hvor faglighed, relationsarbejde og menneskelig omsorg gør en 
vigtig forskel for de tusindvis af mennesker med demens, der er 
afhængige af hjælp og støtte. Kampagnen var et samarbejde 
mellem Danske SOSU-skoler, Dansk Handicap Forbund, 
 Scleroseforeningen, Ældre Sagen og Alzheimerforeningen.

December
EKSPLOSION I VENTETIDER
Ventetiderne på demens-
udredning var i årets sidste 
måned eksploderet - og flere 
steder i landet skulle man vente 
over et år på at få stillet en 
potentiel demensdiagnose. 
Samtidig opsage Danske 
 Regioner kontrakten med den 
private Demensudredning 
Danmark, hvilket fik vente-
tiderne til at stige yderligere. 
Alzheimerforeningen henvendte 
sig i den forbindelse til Sundheds-
ministeren med en advarsel om, 
at ingen regioner levede op til 
udredningsgarantien på 30 dage. 
Henvendelsen ledte til en stor 
medieomtale, men der mangler 
stadig politisk handling på 
området.  

DET VAR EN STOR OVERRASKELSE, HVOR  
TÆT VI KOM PÅ HINANDEN. DER VAR UTROLIG 
STOR ÅBENHED MELLEM OS FIRE KVINDER, 
SOM ALLE HAR DIAGNOSEN ALZHEIMERS
Jytte Larsen - om at have demens og deltage i digitale demensfællesskaber
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HER KOM 
INDTÆGTERNE 
FRA

SÅDAN 
BRUGTE VI 
PENGENE

Sådan bruges pengene 
i Alzheimerforeningen

Støtte og rådgivning

Oplysning, Demensvenner og lokalt engagementLokalforeninger, repræsentantskab og bestyrelse

Forskning

Fundraising

Sekretariat, uddannelse og IT

%

30

248

17

18

3

* Inkluderer brugerbetaling og kursusafgifter

(Renteudgifter m.m. udgjorde i 2021 0,1%)

Medlemskontingenter

Bidrag fra private

Projektindtægter m.m. fra fonde

Støtte fra offentlige puljer

Indtægter fra arv

Salg* og renteindtægter

4 13

19

27

26

11

%

Diagrammerne er udarbejdet på baggrund af 
Alzheimerforeningens årsrapport 2021, 

godkendt af bestyrelsen 5. maj 2022.

Total indtægter 28.022.661

Total udgifter 33.327.799
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Fokuspunkter 
2022
I 2022 vil Alzheimerforeningens indsats fortsat 
være centreret om bestræbelserne på at skabe et 
bedre liv med demens. Det handler især om: 

1
2

3

Rådgivning og tilbud skal styrkes og sikres

 Flere rettigheder og bedre behandling

Forebyggelse fortsættes

Meget gik tabt under Coronakrisens 
nedlukning, og der er fortsat brug for at 
styrke og sikre alle de tiltag, der blandt 
andet skal forebygge forringet mentalt 
og fysisk helbred og ensomhed blandt 
mennesker med demens og deres 
pårørende. Alzheimerforeningen 
arbejder blandt andet på udbredelse af 

aktivitetsvenner og digitale demens-
fællesskaber samt på udbredelsen og 
sikringen af lokale tilbud som Demens-
fællesskabet Østjylland og Demensfæl-
lesskabet Fyn. Derudover fortsætter vi 
udvidelsen af Demenslinien, så endnu 
flere kan modtage personlig rådgivning.

Der sker meget på det social- og 
 sundhedspolitiske område i 2022, og 
Alzheimerforeningen har til opgave at 
råbe op og sørge for at mennesker med 
demens og deres pårørende ikke bliver 
overset. Det gælder blandt andet i 
forbindelse med en ny sundhedsreform 
og en ny ældrelov, hvor demensområdet 
virker underpriori teret i forhold til 

mennesker med demens’ rettigheder 
– og ve og vel. 

Alzheimerforeningen følger også op på 
Den Nationale Demenshandlingsplan fra 
2016, som blandt andet skulle sikre, at 
flere blev udredt for demens, og forbruget 
af antipsykotisk medicin blev sænket. 

Det er desværre ikke sket - tværtimod.

I livet med demens er der brug for håb. 
En del af håbet består i, at det faktisk er 
muligt at gøre noget for at forhindre 
eller udsætte, at man udvikler demens.  
I 2022 fortsætter Alzheimerforeningen 
sin indsats med at udbrede budskaber-

ne om hjernesundhed til danskerne. 
Blandt andet ed at indgå en række 
partnerskaber og arrangere foredrag 
om hjernesundhed. Projektet er støttet 
af Sygeforsikringen ”danmark” og 
Lundbeckfonden. 

PÅ DET MENNESKELIGE PLAN GIVER DET 
BARE SÅ MEGET MENING AT HJÆLPE OG 
STØTTE DEM, DER HAR ALLERMEST BRUG  
FOR DET. HER FØLER JEG VIRKELIG, AT JEG 
– BÅDE PÅ GRUND AF MIN UDDANNELSE OG 
MIN ÅBENHED OVERFOR ANDRE MENNESKER 
– KAN GØRE EN FORSKEL
Malik Ahlqvist Kallio - Social– og sundhedshjælper og Demensven
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Alzheimerforeningen takker 
desuden for den værdifulde støtte 
og opbakning fra: 

• Medlemmer

• Frivillige

• Fonde og legater

• Bidragsydere og støttemedlemmer 

• Testamenter

• Ambassadører

• Butikker og virksomheder

• Medarbejdere

- som hver og en har været med til at gøre en forskel for mennesker 
med demens og deres familier. Tusind tak for hjælpen!

•  til mennesker med demens, der fortæller 
åbent og ærligt om sygdommen og gør 
samfundet klogere på, hvordan man bedst 
kan hjælpe og støtte

•  til pårørende, der hver dag gør en uvurderlig 
indsats for mennesker demens

•  til Demensvenner, der giver en håndsrækning 
og gør samfundet mere demensvenligt

•  til frivillige ildsjæle, der giver deres hjerte-
blod til demenssagen 

•  til fagprofessionelle på plejehjem, sygehuse 
og hjemmeplejen, som døgnet rundt hjælper 
og skaber tryghed for mennesker med 
demens og deres pårørende

•  til forskere, der med engagement og kløgt 
forsøger at knække den svære demenskode

•  til politikere, organisationer og vælgere, der 
kæmper for at forbedre vilkår og rettigheder 
for mennesker med demens og deres 
familier

TAK!
En tak til alle dem, der har gjort 
Alzheimerforeningens indsats i 2021 mulig.


