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Projektet Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver          

(DEM-REHAB)                     

ÅRSRAPPORT 2018  

 

I 2018 blev delprojekt 1 afsluttet med skriftlig og mundtlig formidling og delprojekt 2 (det kvalitative 

forløbsstudie) påbegyndt. Der er fortsat stor interesse for området og for projektet. I 2018 er flere 

uddannelsesinstitutioner kommet til som interessenter. I 2019 vil der fortsat være fokus på det kvalitative 

forløbsstudie, på brugerpanelet og på den workshop, der afslutter projektet.  

Delprojekt 1: Litteraturstudie, kortlægning og survey 

 Status: Afsluttet  

 Den nationale kortlægning blev afsluttet og publiceret i en rapport, der blev rundsendt til alle 

kommuner og andre interessenter. Rapporten blev desuden præsenteret og lagt frem på 

Demensdagene maj 2018. Der har generelt været stor interesse for rapporten, der også førte til 

interview i netmediet ”Kommunal Sundhed”. Netversionen er downloadet 150 gange. Her er link til 

rapporten. Trykning af rapporten er ikke finansieret af projektmidler. 

 Litteraturgennemgangen er afsluttet og er præsenteret dels i to artikler, der aktuelt er i review, og 

dels i et notat, der publiceres ultimo februar. Notatet har desuden været inddraget i forbindelse med 

Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med 

demens. Notatet eftersendes.     

 Afledte produktioner:  

o Thuesen og la Cour (2017): Høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 

tværsektorielle forløb for mennesker med demens.     

o Kristensen et al (2017): Systematic assessment of the rehabilitation needs in early stage 

dementia for home-dwelling people (protokol).     

 Oversigt over mundtlig formidling ses nedenfor.  

Delprojekt 2 – undersøgelse af brugerperspektiver, kvalitativt forløbsstudie 

 Status 7. januar 2019: To kommuner og 8 personer med demens er inkluderet.  

 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.  
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 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.

 En videnskabelig assistent er tilknyttet projektet og varetager dataindsamling i Hillerød Kommune.

Undertegnede varetager dataindsamling i Odense Kommune.

Brugerpanel 

 Brugerpanelet er etableret med fem personer, der aktuelt besøges i hjemmet med henblik på

nærmere aftaler. Brugerpanelet involveres i resten af projektperioden.

Mundtlig formidling, undervisning og workshops af foreløbige erfaringer og resultater 2018 

 Præsentation for koreansk delegation i samarbejde med Odense Kommune.

 Undervisning i rehabilitering og demens for fynske kommuner - UCL.

 Workshop om rehabilitering og palliation – bl.a. til mennesker med demens, på Dansk Gerontologisk

Selskabs årlige konference.

 Undervisning i rehabilitering og demens på kandidatuddannelsen for audiologopæder, SDU

 Workshop om rehabilitering og demens på årsmøde for Demenskoordinatorer i Danmark.

 Oplæg om brugerinddragelse i rehabilitering ved demens på Demensdagene, afholdt af Nationalt

Videnscenter for Demens.

 Oplæg om inddragelse af mennesker med demens i forskning - seminar på SDU.

Jette Thuesen, 14. februar 2019 


