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• I Danmark lever cirka 85-90.000 mennesker med en demenssygdom. Heraf har ca. 50.000 Alzheimers syg-
dom  

• Ca. 3.000 personer under 65 år er registreret med en demensdiagnose. 
• Der konstateres ca. 8.000 nye tilfælde af demenssygdom i Danmark hvert år  
• I 2040 forventes antallet af personer med demens over 60 år at vokse til 125-150.000 
• 400.000 personer i Danmark lever i dag med en demenspatient i familien.  
• 54% af pårørende familiemedlemmer, der ringer til Demenslinien, er voksne børn af en demenspatient 
• Der er 2½ gang så mange kvinder med en demenssygdom som mænd. Kun 40% af alle kvinder med de-

mens har fået stillet en demensdiagnose, mens det er 60% af alle mænd med demens. 
• Pårørende til hjemmeboende personer med demenssygdom bruger i gennemsnit 6 timer om dagen til 

pleje og omsorg 
• Mellem 60-85% af alle plejehjemsbeboere har en demenssygdom. De samlede udgifter til behandling, ple-

je om omsorg til plejehjemsbeboere udgør ca 18 mia. kroner om året. 
• De totale omkostninger ved demenssygdom i Danmark andrager mere end 20 milliarder kr. om året  
• Demenssygdom er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark (de fire andre er kræftsygdomme, hjerte-

sygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer). 

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svækkelse af hjernens intellektuelle funktioner med svig-
tende hukommelse og koncentrationsevne, svækket orientering, sproglige forstyrrelser, ofte ledsaget af æn-
dringer i personlighed og adfærd. Demens skyldes en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle 
aldre, men er hyppigst hos ældre.  
 
Der findes mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens. Hos ældre patienter er den hyppig-
ste sygdom Alzheimers sygdom, som skyldes, at hjerneceller gradvist går til grunde (såkaldt neurodegenerati-
on), og at der ophobes særlige proteinstoffer i hjernen. Den næst hyppigste årsag til demens er vaskulær de-
mens, hvor der er sygdomme i blodkarrene og blodpropper i hjernen. Andre almindelige årsager til demens er 
såkaldt frontotemporal demens og Lewy body demens, som begge ligesom Alzheimers sygdom er neurodege-
nerative sygdomme. Tilsammen udgør disse fire demenssygdomme ca. 80 % af alle tilfælde.  
 
De fleste demenssygdomme er fremadskridende og medfører tiltagende funktionssvækkelse over en kortere 
årrække. I begyndelsen er symptomerne ofte uspecifikke og kan ligne symptomer på andre tilstande. Efterhån-
den påvirkes flere intellektuelle funktioner, og funktionsniveauet forringes. I sygdommens allersidste fase på-
virkes også de hjerneområder, der er ansvarlige for f.eks. bevægelse og vejrtrækning. Dette er årsag til, at man 
til slut dør af sygdommen. Demens er ofte, og især i de senere faser, præget af adfærdsforstyrrelser og psyki-
ske symptomer (f.eks. uro, rastløshed, handletrang, vandren og andre aktivitets- og søvnforstyrrelser) og i nog-
le tilfælde egentlige psykotiske symptomer (hallucinationer og vrangforestillinger). Den demente kan også 
være angst, deprimeret og følelsesmæssig ustabil med let vakt vrede eller aggressivitet.  
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Gode og troværdige links med informationer om Alzheimers og andre demenssygdomme: 

• Alzheimerforeningen: http://www.alzheimer.dk 
• Nationalt Videncenter for Demens, Rigshospitalet http://www.videnscenterfordemens.dk 
• Kontakt: Nis Peter Nissen, direktør Alzheimerforeningen, mobil: 2120 1224, mail: nis@alzheimer.dk  
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