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Baggrund & formål

• Rehabilitering indgår som begreb i nationale 
udmeldinger om demensindsatsen siden 2010

• Fravær af fælles definition og faglige 
retningslinjer 

• Udfordrer praksis

• Udfordrer udvikling og forskning på området

• Udfordrer borgernes (lige) adgang 
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Formål

At udvikle en praksis- og 

brugerbaseret model for 

rehabilitering ved demens 

– ældre mennesker med 

demens i let til moderat grad, 

Alzheimer, vaskulær og 

blandede demensformer



Rehabilitering på den nationale demensdagsorden
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Rehabilitering og demens 
– nogle pejlemærker

Både konkrete interventioner, en filosofi, en praktisk ramme for indsatser (Cohen & 
Eisdorfer 1987; Clare 2017)

Filosofien er grundlæggende personcentreret (Clare 2017)

Rehabilitering involverer samarbejde med mennesker med demens om at nå de mål, 
der er vigtige for dem. Rehabilitering er baseret på den enkeltes formuleringer og er
ikke en ‘one size fits all’-tilgang. Den enkeltes individuelle erfaringer, værdier, 
motivation, styrker og behov anerkendes (Clare 2017)

Generisk: Målet med rehabilitering er at optimere patientens selvoplevede livskvalitet og 
graden af social integration, gennem optimering af uafhængighed i aktiviteter, 
minimering af smerter og ubehag og optimering af evnen til at tilpasse sig og reagere 
på ændrede betingelser (Wade 2020)

Rehabilitering – en kompleks intervention: Karakteriseret ved at indeholde
interagerende komponenter, at interagere med den kontekst, interventionen udføres i, 
og (som oftest) at omfatte en tværfaglig indsats (Craig et al 2008)
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Bleijenberg et al 2018; Craig et al 2008

Udvikling af komplekse interventioner
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Er der et 
problem?



Er der et problem?

• Daisy-studiet viste, at mennesker med demens allerede tidligt i sygdomsforløbet 
oplever tab af funktioner, der medfører begrænsninger i dagligdagen og kontakten 
med omverdenen (Daisy delrapport nr 5; Sørensen et al 2008)
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Hvad er 
praksis for 

rehabilitering 
ved demens i 

dag?



National kortlægning

• 21% af demensklinikkerne har indsatser, de 

betegner som rehabilitering

• 83% af kommunerne har skrevet rehabilitering 

ind i demenspolitik eller lignende dokumenter 

på demensområdet

• 91% har rehabiliterende indsatser til borgere 

med demens (og pårørende)

• Ml 45 og 82 % udreder systematisk 

funktionsevne og behov for rehabiliterende 

indsatser 

• 91% af demensklinikker orienterer altid 

kommunerne om nydiagnosticeret borger
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National kortlægning - udfordringer

• Mening og motivation

• Forståelser af rehabilitering

• Viden og kompetencer

• Inddragelse og individualisering af 

indsatser

• Organisatoriske og politiske rammer

• Transport og geografi

• Etik 
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Hvad er 
evidensen?
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• Setting: Både i hjemmet og på center

• Interventioner (ex): 21/26 inkluderede 

kognitive interventioner, 6 inkluderede 

fysiskaktivitet og træning, 1 inkluderede 

psykisk og eksistentiel støtte 

• Faggrupper: Flest ergoterapeuter, 

desuden psyk, fys, sgpl, tale-tp

• Teambaseret eller monofagligt organiseret

• Ingen definerende karakteristika ved 

interventioner målrettet ADL og 

livskvalitet.

• Ingen måler effekt på social deltagelse

• Tilgang: Personcentreret – men ikke 

velbeskrevet hvad det betyder

Ravn, Petersen og Thuesen, 2019

Christensen, Lund og Thuesen 2019

Thuesen, Ravn og Petersen, 2020

Karakteristika ift struktur, proces og outcome?
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Interventioner med effekt på funktionsevne 
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Opdatering af udvalgte anbefalinger fra NKR 

demens 2013, suppleret med reviews om kognitiv 

træning og kognitiv rehabilitering (demens i let til 

moderat)

• Fysisk aktivitet og fysisk træning: Fysisk 

funktion, kognitiv funktion og ADL

• Træning af praktisk funktionsevne: Ingen 

reviews identificeret. OBS reablement og CR

• Kognitiv rehabilitering: Daglige aktiviteter ift

individuelt definerede mål 

• Kognitiv stimulationsterapi: Kognition og 

ADL

• Kognitiv træning: Kognition
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Filosofi og 
teoretiske 
antagelser



Filosofi og teoretiske antagelser

• Dialektisk forståelse af demens - arven efter Kitwood. Udfoldes af Jackie Pool

• Neurofysiologiske og neuropsykologiske antagelser

• Demens som disability i en biopsykosocial forståelsesramme

• Demens som lidelse? 
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Hvad siger 
brugerne?



Projektet FORDE – over middag

Leif og Hanne – film
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