
Midler til udbredelse af det nationale 

demenssymbol 

Med puljemidler fra Socialstyrelsen bliver der skruet for indsatsen omkring 

det nationale demenssymbol i indeværende år, og projektperioden for 

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark bliver forlænget et år.  

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (FFDD) får midler fra Socialstyrelsen. 

Kort inden jul blev det bekræftet, at FFDDs indsats med udbredelsen af demenssymbolet 

er et af de 14 projekter, der modtager puljemidler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til 

understøttelse af en demensvenligt samfund.  

Det betyder, at der hos FFDD kan opskaleres på kampagneindsatsen i indeværende år, 

hvor der er særligt fokus på at få udbredt kendskabet til det nationale demenssymbol hos 

detailbranchen. Endvidere bliver projektperioden for FFDD med de nye midler forlænget 

med et år. Det betyder, at projektperioden for nuværende løber til udgangen af 2023.  

”Vi er selvfølgelig enormt glade for de ekstra midler. Vi er kommet virkelig godt fra start 

med demenssymbolet, men det kræver midler at udbrede og fastholde kendskabet samt at 

holde gang i distributionen. Det har vi nu mulighed for,” siger sekretariatsleder hos 

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, Lone Harlev.  

Det nationale demenssymbol 

Midlerne fra Socialstyrelsen skal bruges til at udbrede kendskabet til det nationale 

demenssymbol, der blev lanceret i demensugen i 2021. Siden symbolet blev lanceret, er der 

blevet lavet distributionsaftaler med forskellige aktører i 95 af landets 98 kommuner. Der 

er blevet distribueret mere end 5000 kits, 20 procent af landets befolkning genkender 

symbolet og 13 procent af befolkningen kan uden hjælp afkode symbolet betydning.  

”Vi fortsætter det, vi har sat i gang. Der er og har været et behov for det nationale 

demenssymbol. Nu kommer vi til at til at sætte fokus på detailbranchen i år, så det bliver 

mere trygt for mennesker med demens at handle. Næste år kommer vi til at fokusere på 

den offentlige transport, så vi får nok at se til” forsikrer sekretariatsleder, Lone Harlev.  

Du kan læse mere om puljemidlerne fra Socialstyrelsen her: 

https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/faa-overblikket-saadan-fordeles-de-41-millioner-

til-et-mere-demensvenligt-samfund 
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