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Sundhedsstyrelsen arbejder i 2017 med demens i en række initiativer og 
aktiviteter, som er en del af opfølgningen på den nationale handlingsplan 
2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens ”. Målgrupperne er ud over men-
nesker med en demenssygdom også de pårørende og de medarbejdere, 
der dagligt arbejder med demensområdet. For nylig er puljen til praksisnært 
kompetenceløft i regioner og kommuner slået op. Ligeledes er puljen til 
”Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensven-
ligt samfund” og puljen ”Livshistorier i demensplejen” også slået op. I sidste 
nyhedsbrev fortalte vi om disse puljer, der nu er offentliggjort på Sundheds-
styrelsens hjemmeside. De tre puljer har ansøgningsfrist hhv. den 19. juni, 
den 23. juni og den 7. august 2017. Vi kommer således til at knokle i som-
mervarmen med at behandle de forhåbentlig mange ansøgninger, vi har 
fået. Vi regner med at kunne komme med udmelding om tildeling af pulje-
midlerne i september måned 2017. 

Pulje om rådgivnings og aktivitetscentre 
Den 22. juni 2017 lanceres endnu en pulje, som har til formål at understøtte 
etablering af 12-15 rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med de-

mens og deres pårørende, herunder særligt yngre med demens. Kort fortalt 
er formålet med rådgivnings- og aktivitetscentrene, at mennesker med de-
menssygdomme og deres pårørende kan henvende sig og få støtte og råd-
givning samt kontakt med ligestillede og tilbud om sociale og fysiske aktivi-
teter. Centrene skal derudover have fokus på pårørende- og brugerinddra-
gelse. Centrenes rådgivnings- og aktivitetstilbud skal i udgangspunktet til-
bydes uden visitation.  

Kommuner, regionale enheder og frivillige organisationer kan, evt. i et part-
nerskab, søge om at få del i de i alt 35,5 mio. kr. til at etablere de 12-15 
geografisk spredte rådgivnings- og aktivitetscentre.  

Som en del af puljen er der udarbejdet en vidensafdækning, som har til 
hensigt at inspirere ansøgere til at inddrage erfaringer og viden fra eksiste-
rende rådgivnings- og aktivitetstilbud i arbejdet med at udforme en ansøg-
ning til puljen. Vidensafdækningen vil være tilgængelig på Sundhedsstyrel-
sens hjemmeside sammen med puljeopslaget. 

Der er frist for ansøgninger til puljen i slutningen af september. Vi håber, at 
det giver mulige ansøgere tid til at finde sammen om en ansøgning, der 
enten omfatter etablering af et helt nyt rådgivnings-og aktivitetscenter, eller 
en udvidelse og evt. kombination af eksisterende tilbud i et center, der op-
fylder puljens formål. Centrene kan have én eller flere lokaliteter, f.eks. med 
delte faciliteter, udekørende funktioner og/eller satellitter m.v.  

Puljen offentliggøres ved i uge 25, og annonceres som de øvrige puljer på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.   
 

De tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder for demens 
Der er som opfølgning på Demenshandlingsplanen afsat i alt 145 mio. kr. til 
reorganisering og etablering af udgående funktioner mv. samt et løft af ud-
redningskapaciteten i perioden 2017-2019.  

Sundhedsstyrelsen er i samarbejde med repræsentanter fra danske regio-
ner, en række faglige selskaber og Nationalt Videnscenter for Demens i 
gang med at udarbejde faglige anbefalinger til organisering af tværfaglige 
udrednings- og behandlingsenheder for demens. Formålet med udrednings
- og behandlingsenhederne er at sikre en høj og mere ensartet kvalitet af 
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udredningen af mennesker med mistanke om demens. De faglige anbefa-
linger beskriver og danner rammen for organiseringen af udrednings- og 
behandlingsenheder for demens i sekundærsektoren.  

De faglige anbefalinger omfatter den samlede organisering, f.eks. i form af 
anbefalinger til patientvolumen, kompetencer, samarbejde med andre spe-
cialer, indberetning til kvalitetsdatabaser og deltagelse i forskning.  

Der er i dag omkring 30 udrednings- og behandlingsenheder i landet. Hen-
sigten er at demensudredningen i regionerne organiseres med baggrund i 
de faglige anbefalinger, og samles i et mindre antal tværfaglige udrednings- 
og behandlingsenheder, hvor en geografisk spredning prioriteres. 

Afslutning 
Mange af landets kommuner og regioner vil inden årets udgang være i 
gang med et eller flere af de initiativer som indgår i demenshandlingspla-
nen, og samtidig er der fastlagt mål og retning for indsatsen der rækker ind 
i fremtiden, helt frem til 2025.   

På Sundhedsstyrelsen hjemmeside kan du læse mere om puljerne og finde 
ansøgningsskemaer og vejledninger samt andre bilag, der skal anvendes i 
forbindelse med ansøgninger tilpuljerne.  

Du kan læse mere om en række videnstemaer indenfor demens, der er 
målrettet fagfolk, som er interesserede i at vide mere om virksomme meto-
der og indsatser inden for forskellige pleje og omsorgsmetoder. Hold derfor 
fortsat godt øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen 
ser frem til samarbejdet med bl.a. kommuner, regioner, organisationer og 
civilsamfundet om at løfte demensindsatsen til glæde for borgere med de-
mens og deres pårørende.   

Sundhedsstyrelsen ønsker alle en god sommer!  


