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Organisering af demensområdet og nyt Demenscenter på Rigshospitalet 
 
 
På forretningsudvalgets møde den 4. april 2017 blev det besluttet at opføre en ny til-
bygning til Nordfløjen, der bl.a. skal huse et nyt Demenscenter. Der blev i forbindelse 
med drøftelse af sagen anmodet om en beskrivelse af organiseringen af demensområ-
det i Region Hovedstaden.  
 
Organisering af demensområdet i Region Hovedstaden 
Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande, der er karakteriseret 
ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Indsatsen over for demens varetages 
i både almen praksis, i kommuner og på hospitaler. I Danmark lever ca. 84.000 borge-
re fra 60-års alderen og opefter med demenssygdomme, heraf ca. 25.000 borgere i ho-
vedstadsregionen (tal fra National Videnscenter for Demens). Risikoen for at udvikle 
demens stiger med alderen, og som følge af den voksende ældrebefolkning forventes 
en vækst i antallet af ældre med demens.  
 
I 2011 blev de tidligere 18 demensudredningsenheder i regionen samlet i 4 hukom-
melsesklinikker, der er forankret i neurologien, men i et samarbejde med geriatri og 
psykiatri. I hukommelsesklinikkerne varetages diagnostisk udredning, information, 
stratificering og eventuelt initial behandling af patienter med alle problemstillinger i 
relation til mulig demens. Det gælder for alle patienter i alle aldre og i alle faser af 
demenssygdomme. Formålet med samlingen var at sikre ensartethed i organiseringen, 
en højere kvalitet af udredning og behandling samt en mere rationel ressourceudnyt-
telse.  
 
Der er som minimum en klinik i hvert planområde, på henholdsvis Rigshospitalet, 
Glostrup Hospital, Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital. I planområde Byen er 
enheden fordelt på to matrikler, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital med fælles visi-
tation fra Rigshospitalet. Bornholm har også en demensudredning, der er forankret i 
psykiatrien, og med konsulentfunktion fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.  
Der foregår et arbejde om at overføre demensudredningen på Bornholm til somatikken 
som udefunktion fra Rigshospitalet, Blegdamsvej med det formål at ensarte tilbuddet 
til borgere bosat på Bornholm med resten af regionen. 
 

 



 

Aktivitet inden for demensområdet 
I Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens er antal demensudredninger på regionens hu-
kommelsesklinikker opgjort for 2015, der ses i tabellen nedenfor. I tabellen er ventetid 
til demensudredning for marts 2017 ligeledes opgjort. De opgjorte ventetider er for 
henvisning til demensudredning på hovedfunktionsniveau. 
 
Hospital Antal udredningsforløb i 

2015 
Ventetid marts 2017 

Rigshospitalet, Blegdamsvej 814 6 uger 
Bispebjerg Hospital 292 10 uger 
Glostrup Hospital 567 20 uger 
Herlev Hospital 557 24 uger 
Nordsjællands Hospital 488 24 uger 
Bornholm Hospital 48 2 uger 
I alt 2.766  
 
Som det fremgår af tabellen ligger visse ventetider på over udredningsrettens 4 uger. 
Det skyldes i væsentlig grad, at der er mangel på fornødent klinisk personale, særlig 
neurologiske speciallæger. En særlig udfordring inden for demensområdet er, at der 
skal tilrettelægges, så også pårørende kan deltage. Det kan medvirke til forlængelse af 
ventetiden. 
 
Konsekvenser for borgerne i planområde Syd 
Beslutningen om at opføre en ny tilbygning til Nordfløjen, der bl.a. skal huse et nyt 
Demenscenter, indebærer, at Demensenhed Syd i Glostrup fremover fusioneres med 
de tilsvarende funktioner i Hukommelsesklinikken på Blegdamsvej, der i dag har fæl-
les ledelse. Det vil betyde, at udredning og behandling af demens for borgere i Plan-
område syd vil blive varetaget i det nye Demenscenter på Blegdamsvej. Når demens-
enhed Syd flyttes til Blegdamsvej, vil der være borgere fra planområde Syd, der får 
henholdsvis kortere og længere til planområdets demensudrednings- og behandlings-
enhed på Blegdamsvej. Det gælder f.eks. for borgere bosat på Amager samt på Ve-
sterbro og i Valby, som vil få geografisk kortere til planområdets demensudrednings- 
og behandlingsenhed. Modsat vil borgere særligt på Vestegnen få geografisk længere 
til enheden. 
 
Det er i Region Hovedstaden aftalt, at der fra demensenhederne skal være en udgående 
funktion, som kan varetage udredning og behandling af sårbare borgere, som ikke har 
mulighed for at transportere sig til en demensenhed. Det er forventningen, at også det 
nye samlede demenscenter på Blegdamsvej vil være opmærksom på denne problem-
stilling og derfor kan tilbyde udgående funktion til sårbare borgere. 
 
Sammenhæng til den nationale demenshandlingsplan 
Den nationale demenshandlingsplan indeholder et initiativ (initiativ 3), som skal sikre 
en samling af tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder samt en øgning af ud-
redningskapacitet. Samling af indsatsen i færre demensudredningsenheder sker for at 
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sikre høj og mere ensartet kvalitet samt mere sammenhængende forløb for patienter 
med demens. 
 
Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at 
afsætte 470 mio. kr. til udmøntning af de 21 initiativer i demenshandlingsplanen. De 
væsentligste initiativer set ud fra demensudredningen er 145 mio. kr. til hhv. organise-
ring af demensudredning, herunder løft af udredningskapacitet, og midler til kompe-
tenceløft.  
 
Det forventes, at Sundhedsstyrelsen senest i maj 2017 vil præsentere konkrete anbefa-
linger i forhold til samling af demensindsatsen på hospitaler. Det forventes at den fysi-
ske samling af de to demensenheder i et nyt demenscenter på Blegdamsvej vil være i 
overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De foreløbige tilbagemel-
dinger fra de øvrige regioner er, at de også vil samle indsatsen over for demens på få 
matrikler. 
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