Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund
Oversigt over projekter

Ansøger
Alzheimerforeningen

Caretoons
ivs

Samarbejdspartnere
Brønderslev Kommune, Brøndby
Kommune, Favrskov Kommune,
Frederiksberg Kommune, Greve
Kommune, Høje-Taastrup
Kommune, Københavns
Kommune, Vesthimmerland
Kommune, TV2 og DGI

Viborg kommune

Titel og Resumé

Bevilget beløb

Demensvenner i Danmark

6.682.808 kr.

Formålet med projektet er at øge viden om demens i Danmark,
at motivere og engagere danskere i at hjælpe mennesker med
demens og at bidrage til, at disse anerkendes socialt og har
mulighed for at forblive aktive så længe, det er muligt. Dette
gøres gennem:
 At yderligere 50.000 danskere bliver demensvenner
 Udvikling af lokale og landsdækkende demensvenpartnerskaber med aktører fra erhvervsliv,
civilsamfund, kommuner og andre offentlige og private
aktører
En større, landsdækkende oplysningskampagne, bl.a. i
samarbejde med TV2.
Kontaktperson: Katrine van den Bos, katrinevdb@alzheimer.dk
Interaktiv minibog om demens til pårørende børn

325.051,40 kr.

Projektets formål er at hjælpe familier til at tackle de
følelsesmæssige dilemmaer og udfordringer, der opstår, når et
familiemedlem rammes af demens. Dette gøres gennem:
 Udvikling af en dialogskabende minibog med
illustrerede sider, der giver viden om demens, som
både børn og voksne kan få gavn af
 Supplering af bogen med interaktive opgaver og spil
Bogen distribueres i første omgang i fysisk og elektronisk
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udgave i Viborg kommune.

DGI

Alzheimerforeningen

Kontaktperson: Morten Berthelsen, mb@caretoons.dk
Den Demensvenlige Idrætsforening

3.131.410 kr.

Projektets formål er at DGI’s 5.100 medlemsforeninger
demensvenlige, så mennesker med let til moderat demens har
mulighed for at være fysisk aktive og være en del af et socialt
fællesskab. Dette gøres gennem:
 Udvikling og implementering af en
instruktøruddannelse af frivillige i træningsaktiviteter
for mennesker med demens og deres pårørende.
 Implementering af Alzheimerforeningens koncept
’Demensvenner’
Udvikling og national formidling af en digital håndbog, ’Den
demensvenlige idrætsforening’, som gøres frit tilgængelig.

Egedal
kommune

Alzheimerforeningen
lokalforening Egedal, Rema 1000,
Føtex, Stenløse-Ølstykke
Boligforening, Boligselskabet
Venbo og Constantia Ejendom

Kontaktperson: Anne Mi Svarrer, anne.mi.svarrer@dgi.dk
Et demensvenligt Egedal

926.000 kr.

Projektets formål er at skabe et demensvenligt samfund i
Egedal kommune ved en tredelt indsats. Dette gøres gennem:
 At uddanne personalet i små- og mellemstore
virksomheder til bedre at møde mennesker med
demens på en venlig og tryghedsskabende måde
 At udbrede viden om demens til lokalbefolkningen gnm.
foredrag og offentlige arrangementer
En ordning, hvor demensvenner følger personer med demens til
lokale aktiviteter samt afholdelse af månedlige arrangementer
med fællesspisning og dans.
Kontaktperson: Annette Reinhardt,
annette.Reinhardt@egekom.dk
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FaaborgMidtfyn
kommune

Greve
kommune

Ældre Sagen

Demens, noget vi lever med

99.140 kr.

Projektets formål er at sprede viden om demens i
lokalsamfundet. Dette gøres gennem:
 Afvikling af en række fyraftensmøder for borgere i
kommunen i samarbejde med Ældre Sagen
 Fyraftensmøderne skal udbrede viden om, hvad det vil
sige at leve med en demenssygdom
Uddeling af ’postkort’ på møderne med kort beskrivelse af de
10 tegn på demens.

Alzheimerforeningen

Kontaktperson: Katrine Skov Kastrup, kapes@fmk.dk
Greve Kommune - Udvikling af demensvenlige
indkøbsmuligheder, fysiske rammer og lokalplaner i en
demensvenlig kommune

2.956.183,63 kr.

Projektets formål er at skabe mere demensvenlige omgivelser
og øge viden om demens hos lokale borgere og ansatte i
butikker i Greve Midtby Center. Dette gøres gennem:
 Alzheimerforeningens kommunepakke og etablering af
lokale partnerskaber
 At skabe demensvenlige indkøbsmuligheder i Greve
Midtby Center ved at uddanne personalet i centerets
butikker til at håndtere mennesker med demens samt
tilstedeværelse af en demenskonsulent
Etablering af en demensvenlig adgangssti fra et nærtliggende
plejecenter.

Helsingør
kommune

Allerød, Fredensborg,
Frederikssund, Gribskov,
Halsnæs, Hillerød og Hørsholm
kommuner og frivilligcentre i
Gribskov, Hillerød, Halsnæs,

Kontaktperson: Bjørg Lucca Skaaning, bjsk@greve.dk
Demensvenligt Nordsjælland - gennem viden og relationer

3.725.000 kr.

Projektets formål er at skabe et demensvenligt Nordsjælland i
et partnerskab ml. otte kommuner. Dette gøres gennem:
 Oplysningskampagner og -aktiviteter rettet mod
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Helsingør og Hørsholm
Kommuner.

Varde
kommune

Ældre Sagen

Udviklingsrådet i AnsagerSkovlund, Ansager-Skovlung
Sogn, Ansager Byudvikling,
Ansager Plejecenter og SDU

FOA, PenSam Pension, Dansk
Sygeplejeråd, ETF,
Alzheimerforeningen,
Socialpædagogerne, Pårørende i
Danmark, Danske
Fysioterapeuter,
Demenskoordinatorer i Danmark.

eksempelvis politi og butikspersonale, som møder
mennesker med demens i hverdagen
 Udvikling af inkluderende fællesskaber for mennesker
med demens og deres pårørende i frivilligcentre
Afvikling af læringsforløb i skoleklasser.
Kontaktperson: Charlotte Meiner Kam, cmk04@helsingor.dk og
Celine Deela, cde04@helsingor.dk
Danmarks første demensvenlige landsbyer og lokalsamfund

620.000 kr.

Projektets formål er at skabe Danmarks første demensvenlige
lokalsamfund i landsbyerne Ansager og Skovlund. Dette gøres
gennem:
 Afholdelsen af både større og mindre arrangementer,
som kan demonstrere, hvordan mennesker med
demens inkluderes i fællesskaber
Udvikling af en generisk model og designmanual for, hvordan
man kan gøre andre mindre samfund demensvenlige.
Kontaktperson: Mette Fuglsang Larsen, melf@varde.dk
Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark (FFDD)

4.477.854 kr.

Projektets formål er gennem Folkebevægelsen For et
Demensvenligt Danmark at skabe et bredt, nationalt
partnerskab, der arbejder for at styrke inklusion af mennesker
med demens og deres pårørende i lokalsamfundet. Dette gøres
gennem:
 Mobilisering af en bred gruppe af kommuner,
organisationer og virksomheder mhp. at samle,
koordinere og udbrede viden, koncepter og løsninger,
som understøtter et demensvenligt samfund.
 En bred national oplysningskampagne, som spreder
viden om og nuancerer forståelsen af demens, bl.a.
gennem Danseballer.
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Indsamling af større og mere systematisk viden om,
hvordan mennesker med demens oplever inklusion i
lokalsamfundet samt etablere en fælles
forståelsesramme for dokumentation og evaluering af
indsatser, der fremmer et demensvenligt samfund.

Kontaktperson: Anja Bihl-Nielsen, abn@aeldresagen.dk
Aalborg
kommune

Aarhus
Kommune

Playmakerne i Aalborg
Kommunes skoleforvaltning,
Alzheimerforeningen og AK-Print

MidtTrafik, Aarhus Stift, Jan
Christensen, Allan Aagaard og
Thomas Bloch Ravn
(repræsentanter fra
kulturområdet) og Alzheimerforeningen

D.E.M.E.N.S, Det ender med et nærværende samfund

813.263 kr.

Projektets formål er at højne et demensvenligt samfund i
Aalborg kommune gennem en todelt oplysnings- og
undervisningskampagne. Dette gøres gennem:
 Udvikling og afprøvning af undervisning til børn på
forskellige klassetrin i folkeskolen
 Kvalificering af materialet af Alzheimerforeningen
Udvikling og afvikling af undervisningspakker rettet mod lokale
aktører, bl.a. politi, apoteker og chauffører.
Kontaktperson: Tinna Klingberg, Tin-aeh@aalborg.dk
Sammen gør vi Aarhus demensvenligt

1.426.200 kr.

Projektets formål er at skabe trygge og værdige rammer, så
mennesker med demens kan leve det liv, de ønsker. Dette gøres
gennem:
 Udvikling af indsatser og aktiviteter i samarbejde med
lokale aktører inden for 4 områder: Byrum, erhverv og
transport - Kirker og trossamfund - Kultur - Viden og
demensvenlighed
 Rekruttering af 7000 demensvenner i regi af
Alzheimerforeningens landsdækkende kampagne
 En årlig oplysningskampagne i samarbejde med den
lokale Demensalliance.
Kontaktperson: Tina Cecilie Petersen, ticp@aarhus.dk
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