Initiativ 1
1. Initiativ



2. Fokusområde



3. Beskrivelse

Værktøj til tidlig opsporing af demens

Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
På baggrund af allerede eksisterende værktøjer udarbejder Nationalt Videnscenter for Demens, i samarbejde med relevante aktører – såvel offentlige som private - på området, et værktøj til
tidlig opsporing af demens.
Værktøjet skal være en hjælp til fagpersoner, når de skal afgøre,
om der er grundlag for at gå videre med udredning. Værktøjet
skal bl.a. medvirke til, at flere diagnosticeres i den tidlige fase af
demenssygdomme. Værktøjet skal endvidere medvirke til, at
mennesker med diskrete kognitive symptomer, hvor der ikke er
særlig grund til at mistænke demens, ikke unødigt udredes.
Værktøjet skal være en hjælp til implementering af anbefalingerne
i den Nationale Kliniske Retningslinje fra Sundhedsstyrelsen for
så vidt angår tidlig diagnosticering.
Projektet gennemføres i følgende trin:
 Afdækning af eksisterende værktøjer nationalt og internationalt
 Valg af et eksisterende værktøj og oversættelse og tilpasning heraf eller udvikling af nyt værktøj
 Validering i samarbejde mellem primærsektoren (testning) og udredningsenheder i sekundærsektoren (slutdiagnose)
 Implementering
Værktøjet skal være et let anvendeligt nationalt værktøj til tidlig
opsporing af mulig demens, som kan bruges bredt i kommuner,
regioner og almen praksis af sundhedsprofessionelle, men også af
forebyggende medarbejdere, der kommer i borgerens hjem. Redskabet vil også kunne bruges af medarbejdere i hjemmeplejen,
eventuelt med supervision fra eksempvis hjemmesygeplejerskerne. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge kommunernes demenskoordinatorer i forbindelse med udbredelsen af værktøjet i
kommunerne.
Redskabet vil indeholde personlige spørgsmål og en minihukommelsestest. De fagprofessionelle, der anvender redskabet,
forudsættes at have kompetencerne til at forklare borgeren, hvorfor man tager redskabet frem, samt hvordan den efterfølgende

dialog med borgeren om konsekvenserne af, hvad redskabet har
vist, håndteres.
Værktøjet udvikles og testes med henblik på udbredelse og implementering i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), KL, Danske Regioner m.fl.
4. Økonomi
(mio.kr.)

2016

2017

2018

2019

I alt

0

0,9

0,7

0

1,6

Midlerne udmøntes til Nationalt Videnscenter for Demens til udvikling,
validering, implementering og projektstyring.

