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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme
(2010/2084(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 168,

– der henviser til artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder1, 

– der henviser til forslag til Rådets henstilling om foranstaltninger til bekæmpelse af 
neurodegenerative sygdomme, særlig Alzheimers, gennem fælles programmering af 
forskningsindsatsen,

– der henviser til World Alzheimer Report 2009, offentliggjort af Alzheimer’s Disease 
International (ADI) i forbindelse med den globale Alzheimersdag den 21. september 2009,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om et 
europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme 
(KOM(2009)0380),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at det anslås at 35,6 millioner mennesker lider af forskellige 
demenssygdomme i verden i 2010, og at dette tal forventes at blive næsten fordoblet hvert 
tyvende år, så vi i 2030 når op på 65,7 millioner,

B. der henviser til at antallet af mennesker der lider af neurodegenerative sygdomme i 
Europa, anslås til 8,6 millioner, hvor Alzheimers sygdom tegner sig for langt størstedelen;
der henviser til, at neurodegenerative sygdomme er hovedårsagen til invaliditet blandt 
ældre, og til, at antallet af mennesker, der lider af disse sygdomme, forventes at være 
steget dramatisk i 2020 som følge af stigningen i den forventede levealder og en 
forværring i forholdet mellem erhvervsaktive og pensionister,

C. der henviser til, at Europas befolkning bliver stadig ældre med de over-firsårige som det 
hurtigst voksende alderssegment i de fleste europæiske lande, hvorfor demenssygdomme i 
de kommende årtier må påregnes at blive en af de største udfordringer for 
sundhedssystemerne, inklusive uformel pleje og langtidsplejefaciliteter,

D. der henviser til, at de samlede direkte og uformelle omkostninger ved Alzheimers sygdom 
og andre demenssygdomme beløb sig til 130 milliarder euro i de 27 medlemsstater i 2005 
eller ca. 21,000 euro om året pr. demenslidende (den uformelle pleje tegner sig for 56 % 

                                               
1 EUT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
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af omkostningerne1),

E. der henviser til, at hovedparten af forskningen på dette område foregår i medlemsstaterne 
med forholdsvis ringe grænseoverskridende samordning, hvilket fører til opsplitning og en 
ringe grad af udveksling af viden og bedste praksis mellem medlemsstaterne,

F. der henviser til, at der er en stigende erkendelse af, at konsekvenserne af 
neurodegenerative sygdomme for befolkningen i Europa er så omfattende, at ingen 
medlemsstat vil være i stand til at løse dem i eget regi; der henviser til, at det derfor er 
nødvendigt for EU at gøre en større indsats for at styrke samarbejdet om og samordningen 
af forskningsindsatsen og investeringsniveauet på dette område med henblik på at 
bekæmpe neurodegenerative sygdomme, herunder navnlig Alzheimers sygdom, som 
udgør en alvorlig udfordring for de europæiske samfund,

G. der henviser til at demens ikke blot er en forfærdelig sygdom for patienterne selv men 
også lægger en tung byrde på patientens slægtninge som følge af de følelsesmæssige, 
fysiske og økonomiske vanskeligheder som rammer slægtninge og venner til dem, der 
lider af forskellige former for demenssygdomme,

H. der henviser til, at behandlingsmulighederne på trods af en dramatisk stigning i 
samfundets bevidsthed og den videnskabelige viden om Alzheimers sygdom i løbet af de 
seneste tyve år stadig er begrænset til symptomatisk medicin, mens diagnosen stadig 
hovedsagelig er afhængig af den enkelte læges erfaring og subjektive vurdering,

1. opfordrer Rådet til at prioritere demenssygdomme i EU og opfordrer medlemsstaterne til 
at udvikle nationale strategier for bistand til mennesker med demenssygdomme og deres 
pårørende;

2. foreslår, at Rådet og Kommissionen overvejer at arrangere er europæisk hjerneår for at 
øge bevidstheden om alderdomsbetingede hjernesygdomme og indsatsen for at forebygge 
dem;

3. understreger betydningen af en tidlig diagnose af hensyn til en forebyggende indgriben og 
behovet for epidemiologiske data, som skal hjælpe med til at styre forskningen og 
indsatsen;

4. henstiller til alle medlemsstater aktivt at gå ind i definitionen, udviklingen og 
gennemførelsen af fælles protokoller for tidlig diagnose og et fælles forskningsdagsorden 
inden for neurodegenerative sygdomme for derved at mindske de eksisterende uligheder 
mellem medlemsstaterne og inden for medlemsstaterne med hensyn til diagnose og 
behandling; understreger at standardiserede fremgangsmåder for evaluering af 
sygdomsmarkører vil være øglen til udvikling af medicin og udviklingen af mere effektive 
teknologiunderstøttet pleje af patienter med Alzheimers sygdom;

5. understreger vigtigheden af en tværfaglig tilgang til udviklingen af metoder til samarbejde 
og samordning inden for forskningen i Europa, hvilket vil forbedre viden, diagnose, 
behandling, forebyggelse samt samfundsforskning i patienternes og deres familiers og 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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plejeres velfærd; mener, at tidlige diagnoseundersøgelser, forskning i risikofaktorer og 
kriterierne for tidlig diagnose er af afgørende betydning; mener derfor, at der vil være en 
væsentlig merværdi i at gennemføre storstilede epidemiologiske og kliniske undersøgelser 
i et grænseoverskridende samarbejde;

6. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en strategisk forskningsdagsorden med 
fastsættelse af mellem- og langsigtede forskningsbehov og -mål inden for 
neurodegenerative sygdomme, herunder navnlig Alzheimers sygdom; mener endvidere at 
den strategiske forskningsdagsorden yderligere skal udvikles i retning af en 
gennemførelsesplan med prioriteter og tidsplaner og angivelse af, hvilke aktioner, 
instrumenter og bevillinger der er nødvendige for gennemførelsen;

7. understreger vigtigheden af forskning af forbindelserne mellem ældningsprocessen og 
demenssygdomme og mellem demenssygdomme og depression blandt ældre; tilskynder 
medlemsstaterne til at fremme forskningsprogrammer, som lægger større vægt på 
patientvalg og - hensyn;

8. opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for uddannelse af personale, som i 
hvilken kapacitet det end måtte være, arbejder med Alzheimerpatienter (medicinsk 
personale og plejepersonale), og for uddannelse af familieplejere for at sikre en kompetent 
og effektiv udnyttelse af de eksisterende ressourcer;

9. understreger, at de seneste fremskridt inden for forskning i scanning og biomarkører 
antyder, at Alzheimers sygdom udvikles som følge af ophobning i hjernen af amyloid 
beta, der er et lille neurotoksisk protein;

10. understreger betydningen af psykologisk bistand til patienter og deres familie;
understreger vigtigheden af at kombinere en psykologisk tilgang til ældningsprocessen 
med resultaterne af den medicinske og biomedicinske forskning;

11. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle servicefaciliteter, hvor hovedprincippet er den 
størst mulige dækning og lige adgang, til fordel for mennesker, der lider af 
demenssygdomme uanset alder, køn, formue, invaliditet og bopæl på landet eller i byer;

12. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre oplysningskampagner for befolkningen 
generelt og for særlige grupper som skolebørn, medarbejdere i sundhedssektoren og 
socialrådgivere, hvor man sammenligner og udveksler erfaringer om støttemuligheder for 
familier, plejere, patientforeninger og ikke-statslige organisationer ved at fremme 
offentliggørelsen og udbredelsen af informationsfoldere om uddannelse og organisering af 
frivillige medarbejdere og juridiske, psykologiske og sundhedsrådgivere både i hjemmet 
og på dagcentre og ved at fremme og oprette Alzheimerforeninger, som skal gøre det 
muligt for de berørte at udveksle erfaringer;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om et europæisk initiativ 
vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme er et afgørende skridt i retning af 
en konkret forslag, som skal samordne de forskellige politikker og metoder til behandling af 
denne form for sygdom En usammenhængende indsats, de forskellige aktivitetsniveauer i 
Europa og den eksisterende ulighed i adgang til behandling af sygdommen er mere end 
tilstrækkelig begrundelse for dette initiativ. Med udgangspund til fire hovedmålsætninger -
fremme af tidlig diagnose og livskvalitet, forbedring af den epidemiologiske kendskab til 
sygdommen og samordning af den igangværende forskning, fremme solidariteten mellem 
medlemsstaterne ved at udveksle bedste praksis og endelig respekten for demenslidendes 
rettigheder - foreslår Kommissionen en række tiltag, som denne betænkning har til hensigt at 
gå videre med. Der foreslås også yderligere tiltag med det formål i højere grad at integrere 
den samfundsmæssige side af sygdommene og konsekvenserne af dem. Derudover lægges der 
særlig vægt på personalet og virksomhederne inden for sundhedssektoren, indsatsen for at 
styrke de forskellige plejeordninger, uddannelse af og støtte til familier og andre mennesker, 
der er berørt af demenssygdomme i dagligdagen.

Baggrund

ifølge oplysninger fra patientforeninger er der hvert år 1,4 millioner mennesker, som rammes 
af en form for demenssygdom i Europa. Der stilles en ny diagnose hvert 24. sekund. Næsten 5 
% af mennesker over 65 og 20 % af mennesker over 80 lider af demenssygdomme. Det 
anslås, at mere end 8 millioner mennesker i Europa mellem 30 og 99 lider af 
neurodegenerative sygdomme, og videnskabsfolk forventer, at dette tal vil blive fordoblet 
hvert tyvende år.

Alzheimers sygdom er ansvarlig for over halvdelen af tilfældene. Det er påfaldende, at kun 3 
% af patienter, som har fået stillet diagnosen, har overlevet i mere and 40 år efter diagnosen.
Ud over ovennævnte tal skal vægten lægges på de eksisterende uligheder i adgang til diagnose 
og behandling ikke blot mellem medlemsstaterne men også inden for medlemsstaterne.

For øjeblikket repræsenterer neurodegenerative sygdomme en af hovedårsagerne til invaliditet 
blandt de ældre og antallet af berørte mennesker forventes af stige kraftigt. Denne 
kendsgerning bliver endnu vigtigere når man betænker stigningen i den gennemsnitlige 
levealder og forværringen i forholdet mellem erhvervsaktive og pensionister.

Mange af de faktorer, som forårsager demenssygdomme, er stadig ukendte. Det er imidlertid 
muligt at identificere en række risikofaktorer for forøger risikoen for at få Alzheimers 
sygdom. Det drejer sig bl.a. om højt blodtryk og et højt kolesterol- og homocysteinniveau, 
ringe intellektuel stimulering, manglende socialt samvær og motion, overvægt og sukkersyge 
og alvorlige eller gentagne hjerneskader. Senest har undersøgelser vist, at Alzheimers sygdom 
kan udvikles som følge af ophobning af neurotoksiner i hjernen. Der er tilsyneladende blevet 
bekræftet, at der ikke hovedsageligt er tale om en arvelig sygdom, da antallet af familier, som 
udvikler sygdommen som følge af en arvelig sygdom, er meget lavt. Alzheimers er en 
sygdom, som skyldes en kombination af mange forskellige faktorer.
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Tidlig diagnose og prioritering af forebyggelse

Symptomerne på Alzheimers sygdom forveksles ofte med normale alderdomsproblemer. På 
trods af de videnskabelige fremskridt og den øgede bevidsthed blandt personalet inden for 
sundhedssektoren er antallet af mennesker, der først får stillet diagnosen på mellemstadiet 
eller endog et meget fremskredet stadium af sygdommen, stadig meget højt. Vi ved også, at 
fremgangsmåden i forbindelse med diagnosen består i at udelukke en række andre forhold.
Antallet af mennesker, som lider under sygdommen, er fortsat højt.

Det er afgørende at sætte forebyggelse i centrum for enhver strategi og koncentrere sig om 
bestræbelserne på at nå frem til den tidligst mulige diagnosticering.

Patientværdighed

Der er endnu ikke muligt at kurere Alzheimers sygdom. Den nuværende behandling er baseret 
på medicin, hvormed man forsøger at afbøde eller stabilisere symptomerne i forbindelse med 
adfærdsmæssige og kognitive ændringer hos patienterne. Det er muligt at udskyde 
virkningerne af sygdommen, men der er endnu ikke muligt at forhindre gradvis tab af 
hjernefunktioner. Det er derfor af afgørende betydning at styrke den ikke-medicinske indsats 
og fremme tiltag, som forbedre de berørtes velfærd. Hjælp til patienterne, så de lærer at leve 
med sygdommen, og så de kan bevare deres autonomi, er vejen frem for at sikre et værdigt liv 
så længe som muligt.

Selvom sygdomsramte har de samme symptomer, betyder sociale og økonomiske forhold, at 
de enkelte patienter og deres familier berøres vidt forskelligt under sygdomsforløbet.  F.eks. 
er det ikke usædvanligt af et medlem af patientens familie er nødt til at opgive sit arbejde for 
at pleje det sygdomsramte familiemedlem.

De berørte mennesker

Mennesker, der rammes af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt deres 
familier og andre nært tilknyttede personer udsættes for social brændemærkning.

Ændringer i adfærd og personlighed som følge af sygdommen gør de berørte mere og mere 
afhængige af andre mennesker. Det skal understreges, at dem, der er berørt af Alzheimers 
sygdom, ikke blot er dem der lider af selve sygdommen, men også mennesker omkring dem, 
og de mennesker der plejer dem. Der er tendens til at placere disse mennesker i anden række i 
det nuværende system. Det er kun gennem en erkendelse af, hvor kompliceret det er at leve 
med demenslidende, at vi kan nå frem til en mere retfærdig tilgang, som anerkender alle 
berørte.

Betænkningen opbygning
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Grundtanken i betænkningen er en forbedret samordning mellem medlemsstaterne og en mere 
effektiv og solidarisk tilgang, som er rettet både mod forebyggelse for og behandling af 
mennesker, som lever med demenssygdomme, navnlig Alzheimers sygdom, og menneskerne 
omkring dem, det være sig personale og virksomheder inden for sundhedssektoren og 
familiemedlemmer. For at en europæiske strategi kan fungere på dette område, er det 
nødvendigt at de forskellige medlemsstater prioriterer udarbejdelsen af nationale 
handlingsplaner.

Det er også af afgørende betydning at koncentrere sig om tidlig diagnosticering og 
forebyggelse og indsamling og behandling af epidemiologiske data om sygdommen.

Efter disse grundlæggende skridt bør de forskellige medlemsstater indlede en integreret indsat 
lige fra forskning til sundhedspleje. Det er vigtigt at fylde de huller, der stadig eksisterer med 
hensyn til faglig uddannelse, støtte til familien (både plejebistand og psykologisk bistand) og 
forbedring af befolkningens bevidsthed om, hvad det vil sige at leve med en demenssygdom.

En europæisk strategi skal også tilstræbe et serviceniveau, som sikrer det størst mulige 
dækning og ligestilling med hensyn til patienternes adgang til behandling uanset alder, køn, 
økonomiske ressourcer eller bopæl.

Styrkelse af patienternes værdighed under hele sygdomsforløbet og afvikling af uligheder skal 
være hovedmålet. Et sådant valg forudsætter en højere grad af inddragelse af forskellige 
persongrupper fra lægeorganisationer til patientforeninger, da deres input vil spille en 
afgørende rolle i samordningen af de forskellige tiltag og sikringen af effektiviteten af dem.


