
 

Initiativ 20

1. Initiativ • Permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens

 

2. Fokusområde • Øget videns- og kompetenceniveau

3. Beskrivelse

 

Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) bevilling gøres per-

manent, da der er behov for, at centrets aktiviteter får et perma-

nent tidsperspektiv. Initiativet er en del af aftalen om satspuljen 

for 2017-2020 på sundheds- og ældreområdet, som blev indgået 

den 8. november 2016, og er således finansieret.

  

Permanentgørelse af NVD er vigtig af følgende årsager:

• NVDs bidrag til uddannelse, vidensformidling og forsk-

ning i demens i Danmark er allerede en væsentlig og 

vigtig ressource for fagpersoner, kommuner, regioner og 

borgere i Danmark.

• NVD har etableret og koordinerer værdifulde netværk 
for fagpersoner på demensområdet. Netværket for 
kommunale ”demensambassadører” og for regionernes 
demensklinikker har således medlemmer fra 92 af landets 
98 kommuner og alle ca. 30 demensklinikker i landet.
 

• NVDs hjemmeside www.videnscenterfordemens.dk er 
udviklet til hele Danmarks portal på demensområdet.
 

• En permanentgørelse af NVD er i god tråd med ambiti-
onen i den nye nationale demenshandlingsplan om at 
understøtte bedre viden og forskning på demensområ-
det.

 

Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) blev etableret i sep-

tember 2007 som et udviklingsprojekt i årene 2007-2011 med 

støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Med satspulje-

aftalen 2011, satspuljeaftalen 2012 og satspuljeaftalen 2015 er der 

af flere omgange afsat midler til midlertidig videreførelse.

 

Nationalt Videnscenter for Demens har dels til opgave at styrke 

og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udvik-

lingen af konkrete sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på 

demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning 

og fomidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, 

pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

 

Videnscentret er forankret i Region Hovedstaden og er pt. place-

http://www.videnscenterfordemens.dk


 2 

ret på Rigshospitalet. Der skal sikres en fysisk forankring af cen-

tret.

4. Økonomi 

(mio.kr.)

2017 2018 2019 2020 Permanent

 1,5 1,6 7,9 8,0 8,0

 Initiativet er finansieret med aftalen om satspuljen på sundheds- og 

ældreområdet for 2017-2020, hvor støtten til Nationalt Videnscenter for 

Demens er gjort permanent.
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