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Antallet af mennesker med en demenssygdom på plejehjem 
Alzheimerforeningen vurderer på baggrund af nedenstående data at andelen af personer med demens på 
plejehjem er mellem 65-80 % 

• Nationalt Videnscenter for demens anslår at et sted mellem 64 og 80 procent af plejehjemsbeboere li-
der også af en demenssygdom. (https://videnscenterfordemens.dk/da/nyhed/stort-forbrug-af-
medicin-mod-angst-og-soevnloeshed-paa-plejehjem - website besøgt 24. september 2021) 

• Ældrekommissionen vurderede i 2012 at 2/3 af beboerne på plejehjem lider af en eller anden form for 
demens. (Kilde: LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM, Ældrekommissionen – 2012) 

• Ifølge Sundhedsdatastyrelsen har 44% af alle plejehjemsbeboere en demensdiagnose (Kilde: Sund-
hedsdatastyrelsen: Nøgletal på ældreområdet 2015-2018, december 2019.) Det ”officielle” tal for an-
tallet af personer med demenssygdom på plejehjem undervurderer det faktiske antal, da kun borgere 
med en demensrelevant diagnose/eller som har købt demenslægemiddel regnes med. Men da ande-
len af personer med en registreret demensdiagnose reelt ligger væsentligt lavere end det faktiske an-
tal personer med demens, er der et relativt stort ”mørketal”. Europæisk forskning angiver at op imod 
60% ikke har fået en demensdiagnose. En dansk undersøgelse foretaget af Nationalt Videnscenter for 
demens viser at underdiagnosticeringen på plejehjem sammenlignet med prævalenstal for hele be-
folkningen især gør sig gældende for 85+ årige. (Kilder: Sundhedsdatastyrelsen 2014: Boligstatus for 
bogere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem;  
samt Nationalt Videnscenter for Demens: Demens underdiagnosticeres på plejecentre, PM 7. marts 
2016 samt Tal og statistik om demens) 

• Andelen af borgere med demens, der bor i plejebolig, er ifølge Sundhedsdatastyrelsen 43%. Ifølge Na-
tionalt Videnscenter for demens er der 89.000 personer med demenssygdom i Danmark. Dvs. at 
38.240 personer med demens (43% af alle borgere med demens) bor på plejehjem. Ifølge Sundheds-
ministeriets undersøgelse af forholdene på plejehjem bor der 40.800 personer på plejehjem i Dan-
mark. Dvs. at godt 93% (38.240/40.800x100) af alle plejehjemsboere har en demenssygdom. Men an-
delen af borgere med demens opgøres af Sundhedsdatastyrelsen alene som personer med en de-
mensdiagnose eller som har fået udskrevet demensmidler, så 43% af alle med demens er sandsynligvis 
et højt estimat. (Kilder: Sundhedsdatastyrelsen: Boligstatus for borgere med demens og kommunale 
pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, 2014 ; Sundhedsdatastyrelsen: Kontak-
ter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 2014 ; Nationalt Videnscenter for Demens: Tal og 
statistik om demens - http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/ ) ; Sundheds- og ældreministe-
riet: National Undersøgelse af forholdene på plejehjem 2016). 

• Vi ved fra flere kommuner at den faktiske andel af personer med demens på plejehjem er væsentligt 
højere end de ”officielle” tal fra Ældrekommission og Sundhedsdatastyrelsen. Fx ligger procentsatsen i 
Struer på mellem 65 og 92% (Kilde: Struer Kommune, Notat 2016: Hvor mange demente borgere har vi 
kendskab til/ kontakt til i Struer kommune pr. februar 2016 - 
http://edagsorden.struer.dk/eDagsordenPublicering/committee_78333/agenda_245111/documents/a
4ce2884-3809-4328-afda-832fcffb69fb.pdf ) 

• Vejle Kommune har foretaget en screening af alle plejehjemsbeboere, der ikke havde en registreret 
demensdiagnose, med henblik på demensudredning. Resultatet var at 80 procent af disse havde en 
demenssygdom, hvilket betyder at 80 – 85% af alle plejehjemsbeboere i Vejle har en dokumenteret 
demenssygdom. (Kilde: Oplyst på møde med seniorchef fra Vejle Kommune den 25. august 2020). 

• Kontakt: Nis Peter Nissen, direktør Alzheimerforeningen, mobil: 2120 1224, mail: nis@alzheimer.dk  

Hjælp demente og deres pårørende 
Støt Alzheimerforeningen 

Bliv medlem 
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