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Afrapportering af aktiviteter i projektet Demens og rehabilitering – med afsæt i 
brugernes perspektiv – DEM-REHAB 
 
Projektet er godt i gang. Som aftalt med VELUX FONDEN blev tidsplanen ændret, så en del af 2016-
aktiviteterne blev udsat og den samlede projektperiode forlænget til sommeren 2019. Efter den 
langsomme start begynder de første resultater at tegne sig. I det følgende beskrives aktiviteter i 2016 og 
planlagte aktiviteter i foråret 2017 – det vil sige i projektets første fase. 
 

Brugerpanel 
Et brugerpanel skal vejlede centrale beslutninger i projektet, som det er skitseret i projektbeskrivelsen. 
Med henblik på at evidensbasere samarbejdet med brugerpanelet gennemførtes i foråret 2016 et 
sonderende review af forskningslitteratur om brugerinddragelse i forskning og udvikling af velfærd – med 
særligt fokus på brugerpanel. Reviewet dannede grundlag for drøftelse med Alzheimerforeningen og Ældre 
Sagen og siden med andre aktører. Reviewet er et internt arbejdspapir, men kan rekvireres hos 
undertegnede, hvis VELUX FONDEN ønsker det. 
 
Reviewet og øvrigt forarbejde til brugerpanelet blev præsenteret mundtligt på international 
forskningskonference Life with Dementia på Linköping Universitet d. 12.-14. oktober 2016: Læs nærmere 
om konferencen her: http://ww.isv.liu.se/nisal/ceder/konferens?!=en 
 
Konklusionen på forarbejdet om brugerpanel er, at to allerede eksisterende grupper af mennesker med 
demens deltager som fokusgrupper for projektet – foreløbig med henblik på at vejlede valg af case forud 
for projektets anden fase. En person, der i forvejen kender grupperne deltager i fokusgrupper og bidrager 
dermed til at skabe en tryg og kendt ramme. 
 
Arbejdet med brugerpanel formidles i en videnskabelig artikel – senest i 2019. 
 

Review om rehabilitering ved demens 
I projektets første fase gennemføres et review af forskningslitteratur om rehabilitering ved demens. 
Reviewets formål er bl.a. at etablere et forskningsbaseret grundlag for kortlægning af praksis i Danmark; 
spørgeskemaer til kortlægning udarbejdes (bl.a.) med afsæt i, hvilke rehabiliteringsinterventioner der er 
evidens for. Reviewet bidrager desuden til den model, der er projektets slutleverance. 
 
Reviewet er under udarbejdelse og færdiggøres juni 2017. det formidles i en international forskningsartikel 
og desuden i en formidlingsartikel om rehabiliteringsbegrebets anvendelse ved demens. 
 

Kortlægning af praksis for rehabilitering ved demens i Danmark 
Kortlægning af praksis er det sidste element i projektets første fase. Kortlægningen er indledt med 
kvalitative interviews med udvalgte aktører. I marts og april 2017 gennemføres den systematiske 
kortlægning af praksis. Den regionale indsats kortlægges ved telefoninterviews og den kommunale indsats 
som spørgeskemaundersøgelse. Indsatsen i almen praksis korlægges ikke direkte, men indgår som 
spørgsmål i de to andre surveys. 
 
Kortlægningen ventes afrapporteret i en videnskabelig artikel. 

http://ww.isv.liu.se/nisal/ceder/konferens?!=en
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Supplerende aktiviteter 
Projektet suppleres af andre ressourcer og aktiviteter. Dels samarbejder jeg med demens- og 
rehabiliteringsforsker Kirsten Schultz Petersen fra Aalborg Universitet om reviewet om rehabilitering ved 
demens, hvilket skaber positiv synergi for projektet og muligheden for flere artikler end planlagt. Dels har 
demensforsker Fritze Kristensen været tilknyttet projektet i virksomhedspraktik. Hun har gennemført en 
dokumentanalyse af sundhedsaftaler og forløbsprogrammer med henblik på at undersøge de 
tværsektorielle aftaler om rehabilitering og om tidlig indsats ved demens mere generelt. Den formidles som 
del af kortlægningen. Og endelig gennemfører to studerende fra Syddansk Universitet under vejledning af 
undertegnede en undersøgelse af individuel brugerinddragelse i rehabilitering ved demens, der forventes 
publiceret som en videnskabelig review-artikel.  
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