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Projektet Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver 

(DEM-REHAB) 

ÅRSRAPPORT 2017 – og aktuel status maj 2018 

I 2017 er der arbejdet med delprojekt 1 og med mundtlig og skriftlig formidling. Som det ses nedenfor har der 

været stor interesse for området både fra forskere, fagpersoner, brugerorganisationer og myndigheder. I 

2018 vil der især være fokus på det kvalitative forløbsstudie og på brugerpanelet.  

Delprojekt 1: Litteraturstudie, kortlægning og survey 

 Status 12.5.2018: Afsluttet

 Der er gennemført et systematisk litteratur-review af interventionsstudier i rehabilitering ved demens

(Alzheimers og ikke specificeret demens, let – moderat grad). Vi inkluderede kun studier af høj

kvalitet og af multi-komponente interventioner. Reviewet er indsendt til tidsskriftet Disability and

Rehabilitation.

 Der er gennemført en national kortlægning af rehabilitering ved demens (hjemmeboende personer

med demens i let-moderat grad) med svar fra både demensklinikker og kommuner. Kortlægningen

baseres på svar fra 97% (n=34) af demensklinikkerne og fra 97% (n=62-95) af kommunerne på

udvalgte spørgsmål, mens 63% (n=62%) har besvaret det fulde spørgeskema. Kortlægningen

afrapporteres skriftligt og publiceres 8. maj 2018 i forbindelse med demensdagene og for en bredere

offentlighed den 15. maj 2018. Ekspertgruppen har været involveret i udarbejdelse af spørgeskema

og i diskussion af resultater.

 Udenfor bevillingens ramme men med relevans for projektet er der gennemført et systematisk

litteratur-review af studier, der evaluerer personcentrerede tilgange i rehabilitering ved demens. Det

er gennemført som speciale på kandidatuddannelsen i ergoterapi på Syddansk Universitet af Kate

Allen Christensen og Karen-Margrethe Lund med undertegnede som vejleder. Review-artikel er

indsendt til tidsskriftet Dementia.

 Dansk oversigtsartikel er undervejs.

 I delprojekt skulle der have været involveret et brugerpanel. På baggrund af litteratursøgning og

drøftelse med brugerorganisationer er brugerpanelet udsat til delprojekt 2. Derved kan der etableres

et brugerpanel forankret i en af case-kommunerne og med udgangspunkt i allerede eksisterende

netværk, hvilket vurderes at være det mest bæredygtige. Derved involveres brugerpanelet ikke i valg

af case-kommuner men i stedet i det kvalitative forløbsstudie og i udarbejdelse af model i delprojekt

3. Brugere er involveret i valg af case-kommuner på anden måde. Det er beskrevet nedenfor under

Delprojekt 2.
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Delprojekt 2 – undersøgelse af brugerperspektiver, kvalitativt forløbsstudie 

 Status 12.5.2018: To kommuner er inkluderet, interviews er i gang

 Efter afslutning af den nationale kortlægning ultimo 2017 blev der udvalgt to case-kommuner til

delprojekt 2. Case-kommuner er udvalgt efter 1) kommuner der scorede højest på udvalgte

spørgsmål i kortlægningen, 2) fokusgruppeinterviews i tre kommuner og 3) vejledning fra

ekspertgruppe på baggrund af kortlægningen og resumé fra fokusgrupper. I fokusgrupperne deltog

repræsentanter fra kommunen, Alzheimerforeningen og det kommunale ældreråd.

 Der er indgået aftale med Odense og Hillerød Kommune som case-kommuner. Begge er kommuner

med en rehabiliterende tilgang på demensområdet og med konkrete rehabiliteringsaktiviteter på

demensområdet. Demensklinikker involveres efterfølgende.

 Brugerpanel nedsættes i Odense Kommune.

Mundtlig formidling af foreløbige erfaringer og resultater 2017 

Præsentationer på forskningsseminarer 

 Præsentation og diskussion på forskningsseminar om Institutionel Etnografi, Kristiansand Norge.

 Research Pitch på dansk/engelsk forskningsseminar.

Mundtlig formidling til fagpersoner og brugerorganisationer 

 Rehabilitering, demens og inddragelsesperspektivet – hvordan ser det ud? (foredrag på 10. årlige

rehabiliteringskonference, Nyborg.

 Rehabilitering ved demens (foredrag for Alzheimerforeningens projekt Demensvenner).

 Demens, brugerinddragelse og rehabilitering (foredrag ifm studiebesøg af Nasjonalforeningen

Folkhälsa Norge, arrangeret af Alzheimerforeningen). 

 Rehabilitering ved demens – hvad taler vi om, hvad siger evidensen, og hvordan inddrages brugerne

(foredrag på Ergoterapeutforeningens konference: Demens og det gode liv).

Myndighedsbetjening 

 Rehabilitering ved demens (møde med Sundhedsstyrelsen).

 I nyt pulje-opslag fra Sundhedsstyrelsen om rehabilitering for de svageste ældre henvises til

projektet.

Jette Thuesen, 13. maj 2018 


