
Hvad er demens?

7.-10. klasse

Demens er en 
dødelig sygdom og 
er den 5. hyppigste 

dødsårsag 
i Danmark

Hver tredje time 
dør en dansker af 
demenssygdom

Demens er 
betegnelsen for 

en tilstand, hvor de 
mentale færdigheder 

bliver svækket af 
sygdom

Der findes cirka 200 
sygdomme, der giver 

demens

Der findes desværre 
ingen helbredende 

behandling

Kilde: Alzheimerforeningen

http://demensven.dk/jeg-vil-vide-mere/viden-til-demensvenner/hvad-er-demens/


Hvem rammer demens?

Kilde: Alzheimerforeningen
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Cirka 

89.000 
mennesker lever med en 
demenssygdom i Danmark

Risikoen for at få demens 
stiger med alderen, men de-
mens skyldes altid sygdom 
og kan ramme helt ned i 

40-års alderen

I 2040 forventes der at være 

120-146.000 
personer med demens over 
60 år

Flere kvinder 
end mænd rammes af 
demens

400.000
mennesker er nære 
pårørende til en person 
med demens

45.000 
har Alzheimers sygdom, 
som er den hyppigste de-
menssygdom

Der er ca. 

8.000 
nye tilfælde af demens i 
Danmark hvert år



Tre vigtige ting at 
vide om demens

Demens er ikke en naturlig 
del af alderdommen, men 
skyldes sygdom i hjernen

Mennesker med demens mister 
andet end hukommelsen - fx 
kan orienteringsevnen og 
evnen til at formulere sig blive 
påvirket

Det er muligt at leve et 
godt liv med demens 
- især med hjælp fra 
Demensvenner

1

2

3
Kilde: Alzheimerforeningen
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typiske tegn på demens

Dette gælder især korttidshu-
kommelsen, f.eks. at glemme, 

hvad der er sket for kort tid siden, 
hvorfor man er i en bestemt 

butik, hvor ens indkøbskurv står, 
eller hvor man er på vej hen, 

eksempelvis med bussen.

Problemer med at udføre 
almindelige hverdagsting 

som at købe ind, overskue en 
indkøbsliste samt håndtere 

Dankort og penge.

Vanskeligheder ved at finde det 
rette ord for en bestemt ting. Ek-
sempelvis bliver en indkøbsvogn 

til ’den, man skubber rundt’. 
Personen kan også have svært 
ved at læse og skrive samt at 

forstå, hvad der 
bliver sagt.

Problemer med at finde hjem, 
genkende velkendte steder 
eller fare vild, selvom man 
har boet det samme sted i 

mange år.

svækket 
hukommelse Besvær med at 

udføre velkendte 
opgaver

Problemer 
med sprog og 
kommunikation 

Manglende 
orientering i tid 

og sted 

Bla
Bla
Bla
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Fakta

Kan ses, når personen ikke er klædt 
på efter årstiden og eksempelvis 
har en vinterfrakke på om som-
meren. Det kan også være i forhold 
at holde styr på økonomien og 
generelt at træffe valg.

Nedsat 
dømmekraft

Svært ved at følge en instruktion, der 
f.eks. fortæller, at mælken i butikken 
er placeret ved siden af smør og ikke 
på hylderne med kolonialvarer.

Problemer med at 
tænke abstrakt 

Personen kan let blive forvirret, vred 
eller mistænksom, tilsyneladende 
uden grund.

 Forandringer 
i humør og 
opførsel 

Personen starter på én ting, men 
gør pludselig noget helt andet, fordi 
opmærksomheden bliver forstyrret. 
Vedkommende glemmer typisk, hvad 
han eller hun var i gang med.

Opmærksomheds-
forstyrrelser
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Fakta

7.-10. klasse

Ses eksempelvis ved lange og kom-
plicerede forklaringer, hvor personen 
med demens mister koncentrationen 
og glemmer, hvad man taler om.

koncentrations-
problemer

Personen kan tale nedladende og 
sårende til andre eller gå uden at 
betale for sine varer. 

Nedsat
impulskontrol

At være passiv og have brug for 
stikord, opmuntring og støtte til at 
komme i gang. Personen kan gå i stå 
og tager måske ikke selv initiativ til at 
bede om hjælp.

Mangel på 
initiativ



hvordan er det at 
have demens?

“Jeg oplever, hvordan mine gamle 
venner trækker sig. De forstår 
ikke sygdommen og ved ikke, hvad 
de skal gøre. Det er som om, de 
glemmer os, og det gør både ondt 
og er ensomt.”

- Vibeke Rode Møller - har en mand med demens

7.-10. klasse

www.youtube.com/watch?v=Fz8ACEu7Lho
http://www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejsfilm/


Folk ved generelt for 
lidt om demens

ved ikke, at demens er 
dødeligt - selvom det er den 
femte hyppigste dødsårsag

81%
ved ikke, at demens skyldes 
sygdom i hjernen

52%
af mennesker med demens-
sygdom og deres pårørende 
oplever stor uvidenhed om 
demens i samfundet

80%
Manglende viden er den største forhindring på vejen mod et demensvenligt samfund

Mennesker berørt af demens ønsker først og fremmest mere viden om demens i samfundet

Kilde: Alzheimerforeningen
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Kilde: Alzheimerforeningen

7.-10. klasse

demenssygdom70-85.000
mennesker lever i Danmark med en 

I 2040 forventes antallet af demente 
over 60 år at vokse til 120-146.000



7.-10. klasse

personer i Danmark lever i dag med 
en dement i familien.

400.000

Kilde: Alzheimerforeningen



Kilde: Alzheimerforeningen

7.-10. klassefår stillet en demensdiagnose.

Kun ca.

50%

?
Demens



Kilde: Alzheimerforeningen

7.-10. klasse

til hjemmeboende demente 
bruger i gennemsnit

 om dagen til pleje og omsorg

5-7
timer

Pårørende 



Kilde: Alzheimerforeningen
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De totale omkostninger ved demens i 
Danmark udgør om året mere end 

milliarder kr.
20 kr.



Kilde: Alzheimerforeningen
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5. hyppigste dødsårsag
i Danmark

Demens er den



  bliver meget spontan - m. taleboble: “Min farmor begyndte plud-
selig at synge højt ovre ved købmanden” 

sproglige virkemidler

Opgave 1

Hvordan fremstilles 
demens i medierne?

dansk

“Lykke på 27 år kunne 
få at vide, om hun bliver 
dødssyg af demens”

“84.000 danskere lider 
allerede: Sådan kan DU 
undgå den frygtede 
demens”

“Demens - den 
femtestørste dræber”

“Demenssygdom: Så 
hurtigt går det”

“Birger forsvinder 
fra Jette”
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stigmatisering 

opgave 1

Hvad vil det sige at 
blive stigmatiseret?

Ny undersøgelse viser, at 75 % har haft 
negative oplevelser med og reaktioner på, at 

de har fået en demenssygdom. For mange 
patienter er temaet stigmatiserende og 

stadig et tabu i flere kulturer

dansk
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Dilemmaer

Fakta

Samfundsfag

Låste døre og GPS - frihedsberøvelse eller beskyttelse?

I løbet af de seneste tre år, 
er mindst 29 personer med 
demens fundet omkomne, 
efter de er gået hjemmefra.

Op mod 60 procent af alle 
demente går deres vej på et 
eller andet tidspunkt.

86 ud af landets 98 kom-
muner siger, at de anvender 
demenssikring som fx gps i 
større eller mindre grad.

En person med svær demens 
er ikke i stand til at klare sig 
selv og er afhængig af, at 
andre tager vare på 
sikkerheden.
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