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1. Initiativ



2. Fokusområde



3. Beskrivelse

Der udarbejdes en national forskningsstrategi, som har til formål
at sætte fokus på og retning for forskningen på demensområdet.
Derudover afsættes der midler til fem erhvers-ph.d.’er, der skal
forske i demensområdet.

Ny national forskningsstrategi på demensområdet og ny
forskning
Øget videns- og kompetenceniveau

En national forskningsstrategi skal understøtte den regionale og
kommunale indsats på området ved hjælp af en tværfaglig og
tværsektoriel forskning på demensområdet i de gængse forskningsregier. Den forskningsbaserede viden skal bl.a. bidrage til en
vurdering af, hvordan effektive metoder implementeres og omkostningerne forbundet hermed.
Erhvervs-ph.d.’erne udbydes i regi af Danmarks Innovationsfond, hvor det er en del af det allerede eksisterende koncept,
hvor private virksomheder eller offentlige institutioner selv medfinansierer ph.d.’en. Det kan derfor både være forskning i sundhedsvidenskab, i sociale metoder eller teknologisk kunnen mv.
alt afhængig af, hvad virksomhederne eller de offentlige institutioner ønsker at forske i.
En styrket evidensbaseret indsats på et højt fagligt niveau i såvel
den regionale som kommunale sektor kræver forskning i bred
forstand. Dette understøttes både med forskningsstrategien samt
med midlerne til erhvers-ph.d.’erne.
Forskningen skal understøtte de faglige målsætninger for området, herunder tage afsæt i og bidrage til de rammer, som i øvrigt
opridses i demenshandlingsplanen. Det vil sige sikre, at der er
relevant forskningsbaseret viden om metoder og indsatser vedrørende forebyggelse, behandling samt pleje- og rehabilitering på
social- og sundhedsområdet.
I arbejdet med den nationale forskningsstrategi inddrages forskellige eksperter og andre relevante aktører, der understøtter en
forskningsstrategi med fokus på både den kommunale og regionale indsats for mennesker med demens.
Strategiarbejdet forankres i Sundhedsstyrelsen med inddragelse af
bl.a. Nationalt Videnscenter for Demens og i tæt dialog med
relevante aktører, herunder Uddannelse og Forskningsministeriet.
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4. Økonomi
(mio.kr.)

2016

2017

Erhvervs-ph.d’er
Forskningsstrategi

2018
2,2

0,6

0,6

I alt

2019
3,3

5,5
1,2

Der afsættes 1,2 mio. kr. til udarbejdelse af en national forskningsstrategi i regi af Sundhedsstyrelsen og med inddragelse af bl.a. National Videnscenter for Demens. Der afsættes 5,5 mio. kr. til erhvervs-ph.d.’er,
der skal forske i demensområdet.

