
 

Initiativ 6

1. Initiativ • Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tvær-

faglige forløb

2. Fokusområde • Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behand-

ling

3. Beskrivelse

 

Mennesker med demens gennemgår ofte et forløb, som involve-

rer mange forskellige aktører på tværs af både social- og sund-

hedssektoren. Borgere med demens oplever mange overgange 

lige fra mødet med den praktiserende læge til udredning i sekun-

dær sektor eller ved overgang til de kommunale tilbud. De man-

ge overgange kompliceres yderligere af, at borgeren på grund af 

den kognitive funktionsnedsættelse ikke selv er i stand til at vide-

rebringe information mellem aktører, har svært ved at bevare 

overblikket over forløbet og ofte også har nedsat egenomsorg.

 

Som opfølgning på den nationale demenshandlingsplan fra 2010 

har alle regioner udarbejdet et forløbsprogram eller en samar-

bejdsmodel på demensområdet, ligesom demens indgår i de aktu-

elle sundhedsaftaler.

 

Forløbsprogrammerne beskriver den tværfaglige og tværsektoriel-

le indsats for alle dele af et patient- og plejeforløb og har til for-

mål at synliggøre opgave- og ansvarsfordelingen for de relevante 

aktører.

 

På tværs af regionerne er der variation i organiseringen af indsat-

sen og kvaliteten i de forskellige forløbsprogrammer og samar-

bejdsaftaler. Det betyder, at et forløb med demens kan se forskel-

ligt ud alt afhængig af, hvor man bor. Der er derfor behov for at 

styrke indsatsen for at skabe sammenhængende forløb og mere 

ensartet kvalitet i tilbud på tværs af sektorer til mennesker med 

demens.

 

På den baggrund evalueres de eksisterende forløbsprogrammer 

og samarbejdsaftaler med henblik på at afdække aktuelle indsat-

ser, eventuelle udfordringer samt god praksis i forhold til indhold 

og implementering.

 

På baggrund af evalueringerne af forløbsprogrammerne på de-

mensområdet udarbejder Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger 

for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med de-

mens.

 

Anbefalingerne skal omfatte det samlede tværsektorielle og tvær-

faglige forløb fra tidlig opsporing, diagnostik, udredning og be-
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handling og social- og sundhedsfaglig pleje og opfølgning. Anbe-

falinger til organisering, herunder rolle og ansvarsfordeling, skal 

ligeledes indgå.

 

Arbejdet igangsættes i løbet af 2017 med henblik på færdiggørelse 

i 2018.

4. Økonomi 

(mio.kr.)

2016 2017 2018 2019 I alt

 0 1 1 0 2

 Midlerne udmøntes til Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af tværfaglige 

anbefalinger, herunder til udbud af ekstern evaluering af regionernes 

forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler.
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