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1. Initiativ



2. Fokusområde



3. Beskrivelse

Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder

Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
Organiseringen af demensudredningen er forskellig på tværs af
regionerne. I flere regioner varetages udredningen i klinikker
forankret i specialerne neurologi, geriatri og psykiatri. Flere regioner har 10 eller flere enheder, der udreder patienter for demens.
Sammenlagt er der mere end 30 enheder i Danmark, der udreder
for demens.
Region Hovedstaden har organiseret demensudredningen i tværspecialefaglige klinikker forankret i neurologisk klinik, hvor de tre
lægefaglige specialer og tværfagligt personale i form af fx sygeplejersker og neuropsykologer er til stede samme sted. Ifølge Region
Hovedstaden har denne organisering medført en mere ensartet
fordeling af typer af demensdiagnoser på tværs af enheder samt
flere udredte patienter årligt.
Udredningsforløbene for borgere, hvor der er mistanke om demens, er således forskellige på tværs af landet. Derudover vurderes det, at der kan være variation i indholdet i de enkelte enheders
udredningsprogrammer og de kriterier, der ligger til grund for
forskellige diagnoser, ligesom udredningen kan varetages af mange aktører. Samtidig vurderes det, at udredning af særlige målgrupper så som yngre borgere og borgere med lette symptomer
kræver specialistkompetencer, for at borgerne kan få en præcis
diagnose.
Der er derfor behov for at gentænke organiseringen af demensudredning i sekundær sektor med henblik på at sikre høj og mere
ensartet kvalitet og mere sammenhængede forløb for borgere
med demens på tværs af landet.
På den baggrund samles demensudredningen på hovedfunktionsniveu på et mindre antal tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder, hvor en geografisk spredning prioriteres. Det skal
ske med udgangspunkt i anbefalinger udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Udredningen skal varetages i tværfagligt regi med læger fra
relevante specialer, herunder neurologi, geriatri og psykiatri, samt
øvrigt sundhedsfagligt personale som demenssygeplejersker og
neuropsykologer.
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Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal omfatte den samlede organisering, fx i form af anbefalinger til patientvolumen, kompetencer, samarbejde med andre specialer, indberetning til kvalitetsdatabaser og deltagelse i forskning.
Udvalgte enheder kan have udgående funktioner, evt. i områder
med stor afstand for borgeren, og hvor dele af udredningen fx
kan varetages i patientens hjem for at sikre nærhed i indsatsen.
Kvaliteten af udredningen i enhederne bør sikres ved kompetenceudvikling, harmonisering af værktøjer, kriterier og metoder
samt fælles kompetenceudviklingsprogrammer for medarbejdere.
Enheden skal varetage ambulatoriefunktion.
Udvalgte enheder bør tillige have rådgivningsfunktion over for
kommuner, praktiserende læger mm. ift. udredning, behandling,
pleje og omsorg af særlige demensmålgrupper, fx patienter med
sjældne demensformer, demens og samtidigt misbrug, samtidig
somatisk eller psykisk lidelse, udviklingshæmning, yngre patienter
og etniske minoriteter med demens.
Sundhedsstyrelsen udarbejder anbefalingerne i første halvår 2017,
under løbende dialog med Danske Regioner, med henblik på, at
der kan indgås en aftale om den videre implementering af anbefalingerne i økonomiaftalen for 2018 mellem staten og regionerne.
På baggrund af dette udmøntes midlerne til regionerne via en
fordelingsnøgle over bloktilskuddet medio 2017 og igen i 2018 og
2019.
Midlerne kan bruges til udgifter i forbindelse med omorganiseringen, etablering af udgående funktioner og til indkøb af relevant udstyr, som fx scannere. Desuden kan midlerne anvendes til
et løft af udredningskapaciteten i perioden 2017-2019 (til bl.a.
pukkelafvikling), som i øvrigt skal ses i sammenhæng med aftale
om finansloven for 2016, hvor der er afsat 300 mio. kr. i 2016 og
herefter årligt 450 mio. kr. til at sikre patienter en hurtig udredning og behandling.
Regionerne afrapporterer årligt til Sundhedsstyrelsen om brugen
af midlerne og implementering af anbefalingerne.
4. Økonomi
(mio.kr.)

2016

2017

2018

2019

I alt

0

45

50

50

145

Der afsættes 600.000 kr. til Sundhedsstyrelsens arbejde med at udarbejde anbefalingerne til brug for samling af demensudredningen på hoved-
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funktionsniveau på færre enheder. De resterende midler udmøntes via
bloktilskuddet til regionerne til omorganisering, etablering af udgående
funktioner og til indkøb af relevant udstyr, som fx scannere samt et løft
af udredningskapaciteten i perioden 2017-2019 (til bl.a. pukkelafvikling).

