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Til: Sundhedskoordinationsudvalget 

Baggrundsoplysninger vedr. demens:   
 
Demens som sygdom  
Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karak-
teriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er 
således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan 
medføre demens. Omkring 200 forskellige sygdomme kan ledsages af 
demens eller kognitive forstyrrelser. Alzheimers sygdom er langt den 
hyppigste demenssygdom, men mange andre sygdomme kan være år-
sag til demens.  
 
Forekomsten af demens i ældrebefolkningen i Danmark er ca. 6 %. 
Tallet er et estimat fremkommet gennem analyse af data fra flere for-
skellige befolkningsundersøgelser. Forekomsten af demens øges kraf-
tigt med alderen - fra ca. 1-2 % i aldersgruppen 60-64 år til op imod 
24-45 % i aldersgruppen 90 år eller ældre. Der sker omtrent en fordob-
ling af antallet for hvert femte leveår. Den årlige netto-tilvækst af 
ældre med demens er aktuelt ca. 2.400 personer, når der tages højde 
for den høje dødelighed i de ældre aldersgrupper. 
 
På vedlagte bilag eller via dette link: 
http://www.videnscenterfordemens.dk/media/1268416/regionh-og-
kommuner-2015.pdf, ses prognose for antallet af personer med de-
mens i de enkelte kommuner i Region Hovedstaden for årene 2015-
2040. 
 
Samfundsmæssige udgifter 
De samfundsmæssige udgifter forbundet med demens i Danmark ken-
des ikke, men kan på baggrund af en svensk sundhedsøkonomisk ana-
lyse anslås til at ligge i omegnen af 24 mia. årligt. Heraf udgør direkte 
sociale omkostninger til bl.a. plejeboliger, dagtilbud og hjemmehjælp 
langt den tungeste post. Hvis man tager udgangspunkt i, at der i Dan-
mark er ca. 84.000 ældre med demens, kan de samlede årlige direkte 
omkostninger anslås til i omegnen af 24 milliarder kr. Hvis værdien af 
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den 'gratis' pleje og omsorg, der ydes af pårørende (indirekte omkost-
ninger) medregnes, ender de samlede udgifter oppe omkring 29 mia 
(kilde: Nationalt Videnscenter for Demens). 
 
Direkte omkostninger kan opdeles i direkte sundhedsomkostninger og 
direkte sociale omkostninger. Forskningscenter for Forebyggelse og 
Sundhed i Region Hovedstaden har opgjort omkostninger ved forbrug 
af sundhedsydelser for borgere med demens 2012. De gennemsnitlige 
årlige omkostninger lå omkring 51.000 kr. fordelt på følgende poster: 

 praksissektor: 3.900 kr. 
 hospitalssektor somatik: 33.500 kr. 
 hospitalssektor psykiatri: 4.000 kr. 
 medicin: 9.700 kr. 

For alle borgere i Region Hovedstaden lå de gennemsnitlige direkte 
sundhedsomkostninger i 2012 på 19.300 kr. svarende til at merom-
kostningerne forbundet med demens er knap 32.000 kr. årligt per per-
son. 

 

 


