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Danskernes viden om demens 2022

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en befolkningsrepræsentativ undersøgelse fra juni 2022, (n=1.018) udført 

af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark. Data er vejet på køn, alder og region og 

indsamlet via Norstats panel. 

Respondenterne er blevet stillet spørgsmålet ”På næste side vil du blive præsenteret for 

forskellige informationer om demenssygdomme. Sæt kun kryds ved de informationer, som du 

i forvejen havde viden om. Så vi får det mest retvisende billede af befolkningens viden. Dette 

ved jeg i forvejen om demenssygdomme…” Det har været muligt at afkrydse flere svar.

91%

84%

79%

49%

47%

9%

2%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mennesker med demens har ofte svært ved at
huske

Demens kan også ramme personer under 65
år

Mennesker med demens har ofte problemer
med at finde ordene -fx på ting, steder eller

personer de kender

Demens skyldes altid sygdom i hjernen og er
ikke en naturlig del af alderdommen

Demens er en fællesbetegnelse for mere end
200 sygdomme, herunder Alzheimers sygdom

Demens er den 4. hyppigste dødsårsag

Alle udsagnene var nye for mig

Ønsker ikke at svare

Dette ved jeg i forvejen om 
demenssygdomme:

Befolkningen
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Danskernes viden om demens 2022
Opdelt på alder

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en befolkningsrepræsentativ undersøgelse fra juni 2022, (n=1.018) udført 

af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark. Data er vejet på køn, alder og region og 

indsamlet via Norstats panel. 

Respondenterne er blevet stillet spørgsmålet ”På næste side vil du blive præsenteret for 

forskellige informationer om demenssygdomme. Sæt kun kryds ved de informationer, som du 

i forvejen havde viden om. Så vi får det mest retvisende billede af befolkningens viden. Dette 

ved jeg i forvejen om demenssygdomme…” Det har været muligt at afkrydse flere svar.
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Mennesker med demens har ofte svært
ved at huske

Demens kan også ramme personer under
65 år

Mennesker med demens har ofte
problemer med at finde ordene -fx på ting,

steder eller personer de kender

Demens skyldes altid sygdom i hjernen og
er ikke en naturlig del af alderdommen

Demens er en fællesbetegnelse for mere
end 200 sygdomme, herunder Alzheimers

sygdom

Demens er den 4. hyppigste dødsårsag

Alle udsagnene var nye for mig

Ønsker ikke at svare

Dette ved jeg i forvejen om demenssygdomme:
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