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Høring om revideret forløbsprogram
for demens i Region Hovedstaden
Hermed sendes udkast til revideret forløbsprogram for demens i høring.
Programudkastet er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat under
den Tværsektorielle Strategiske Styregruppe (TSS).
Formålet med revisionen er at sikre, at ny faglig viden og organisatoriske erfaringer med programmet indgår samt, at forløbsprogrammet opdateres i henhold
til nationale og internationale retningslinjer. Der gøres i denne sammenhæng
opmærksom på, at det forventes, at Sundhedsstyrelsen udgiver nationale anbefalinger for tværsektorielle forløb i løbet af 2020. Såfremt de nationale anbefalinger udkommer i høringsperioden, kan høringssvar inddrage bemærkninger
vedr. sammenhængen mellem forløbsprogrammet og de nationale anbefalinger.
Det reviderede forløbsprogram bygger videre på den indsats og organisering,
der er i det oprindelige program fra 2011. Der er i den reviderede version primært foretaget tilpasninger i forhold til at tydeliggøre stratificering samt ansvars- og opgavefordeling, hvor dette har været oplevet uklart i den oprindelige
version. Det drejer sig særligt om ansvarsfordelingen ift. forløbskoordination,
hvor det er tydeliggjort, at almen praksis ikke har ansvar for forløbskoordination, men at denne opgave deles mellem hospital og kommune alt efter stratificeringsniveau.
Desuden er afsnittet omkring patient- og pårørendeinddragelse styrket, og der
er tilføjet afsnit vedr. sårbare målgrupper samt vedr. særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med indlæggelse.
Derudover er programmet opdateret med den nyeste viden fra nationale kliniske retningslinjer samt viden og anbefalinger, der er opnået på baggrund
af initiativerne i Den nationale demenshandlingsplan 2025.
Der er arbejdet med den grafiske fremstilling af forløbsprogrammet, og der er
udarbejdet:



En samlet oversigt over forløbsprogrammets minimumstandarder.
Et flowdiagram, som tydeliggør arbejdsfordeling og ansvar.




En kort oversigt (one-pager) for hver sektor, som beskriver den enkelte
sektors overordnede opgave indenfor demensområdet.
Et støtteredskab/dialogværktøj til patienter/pårørende, som kan anvendes, såfremt det vurderes relevant jf. bilag 4 i forløbsprogrammet.
Værktøjet er udarbejdet med inspiration fra forløbsprogrammerne for
hjertesygdom og kræftrehabilitering.

Der er i forløbsprogrammet ikke lagt op til opgaveflytning eller ændrede arbejdsgange, ligesom der ikke er ændret i målgrupper og volumen. Det må dog
forventes, at der grundet den demografiske udvikling og mere rettidig opsporing, vil være en stigning i antallet af mennesker med en demenssygdom, og
der kan dermed forventes en øget efterspørgsel efter udredning, behandling
og tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.
Udkastet til revideret forløbsprogram for Demens blev drøftet i Tværsektoriel
Strategisk Styregruppe den 26/6-2020, hvor TSS besluttede at sende udkastet i
høring. Høringen pågår frem til fredag den 25. september 2020.
Høringsparterne bedes afgive deres høringssvar på høringsportalen se venligst
link:
Høring af forløbsprogrammet for demens
Videre proces

Revisionsarbejdsgruppen forestår tilretningen af forløbsprogrammet på baggrund af de indkomne høringssvar. Herefter indstilles programmet til godkendelse i TSS.
Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til chefkonsulent Line Sønderby
Christensen på telefon 3866 6606 eller på mail
line.soenderby.christensen@regionh.dk
Med venlig hilsen
Jean Hald Jensen
Enhedschef Center for Sundhed
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