
 

Om undersøgelsen 

 
Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark gennemfører i februar og marts 2020 en 
spørgeskemaundersøgelse.  
 
Formålet med undersøgelsen er at identificere muligheder, behov og barrierer i forhold til udviklingen af en 
indsats, der skal gøre det lettere for mennesker med demens at få hjælp i det offentligt rum. 
 
Vi udarbejder en rapport med delrapporter om generelle og tværgående emner som; hvordan hverdagen 
med demens opleves, hvilken holdning fagpersoner har til denne nye indsats, og hvordan den brede 
befolkning kan bidrage til et mere demensvenligt Danmark.  
 
Den samlede rapport og dens resultater vil vi bruge i udviklingsarbejdet. Vi vil præsentere den for vores 
medlemsorganisationer og den offentliggøres i sommeren 2020.  
 
I rapporten vil vi sørge for at steder og eventuelle andre personfølsomme oplysninger vil blive ændret, så 
det ikke er muligt at identificere, hvem der står bag et udsagn, hverken som person, institution eller 
organisation. I tilfælde af, at vi ønsker at gøre brug af citater fra de åbne svarmuligheder i spørgeskemaet, 
vil alle personoplysninger blive behandlet i pseudonymiseret form.  
 

Hvem er Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark? 

Vores vision er at ”mennesker berørt af demens har mulighed for at indgå på lige fod med andre i 
lokalsamfundet”.  
 
Vi arbejder sammen om følgende overordnede mål: 

1. At øge inklusionen af mennesker med demens i lokalsamfundet gennem lokale aktiviteter. Vi 

finder, forstærker og formidler egne og andres initiativer 

2. At aftabuisere demens via konkrete initiativer. Vi udvikler en national fælles indsats under 

overskriften ”bedre hjælp til mennesker med demens i det offentligt rum” 

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark består af følgende organisationer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dataansvarlig 
I forbindelse med nærværende undersøgelse er Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark 
dataansvarlig og behandler data indhentet via undersøgelsen gennem systemet Survey Gizmo. 
Behandlingen sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.  
 
Data videregives ikke til tredje part og vi sletter rådata, når indsatsen er færdigudviklet, senest ved 
udgangen af 1. kvartal 2021. 
 
Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark er dataansvarlig for behandlingen af data: 
Snorresgade 17-19 
2300 København S 
Telefon: 33968896 
Mail: folkebevaegelsen@demensvenligtdanmark.dk 
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