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Status vedr. patienter fra Demensudredning Danmark

Region Midtjylland har nu modtaget opgørelsen over de berørte
patienter fra Demensudredning Danmark. Det drejer sig i alt om 868
patienter. Patienterne kan overordnet inddeles i 3 grupper:
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A. Patienter som endnu ikke var påbegyndt udredning hos
Demensudredning Danmark
B. Patienter som var i et aktivt forløb hos Demensudredning
Danmark.
C. Patienter som er færdig-udredt og afsluttet.
Alle berørte patienter fik tilsendt brev i e-Boks eller pr. post om sagen
i uge 44. Af brevet fremgår det, at patienterne kan kontakte
Patientkontoret, hvis der er behov for oplysninger om
patientrettigheder og klagemuligheder, og der opfordres til at
kontakte egen læge, hvis patienten/pårørende er utrygge ved det
forløb, de har haft ved Demensudredning Danmark. Patienterne i
gruppe A og B blev også oplyst om, at de vil modtage indkaldelse fra
en afdeling i regionen hurtigst muligt.
I tabellen herunder fremgår oplysninger om hvordan patienterne
fordeler sig antalsmæssigt i de tre grupper samt de principper for
håndtering og prioritering, som der arbejdes efter
Patientgruppe

Håndtering

A) Patienter som endnu ikke var påbegyndt
udredning hos Demensudredning Danmark.

Patienterne fordeles til afdelingerne efter
bopæl og får næste ledige tid på lige fod
med en nyhenvist patient.

Antal: 101 patienter
Omfatter patienter som endnu ikke var
blevet indkaldt eller patienter som var
indkaldt til 1. besøg.
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B) Patienter som var i et aktivt forløb hos
Demensudredning Danmark.

Patienterne fordeles til afdelingerne efter
bopæl.

Antal: 228 patienter

Afdelingerne skal så vidt muligt søge at
give patienterne tider svarede til en
tilsvarende patient på afdelingen. Hvis
patienten f.eks. kun manglede den
afsluttede samtale, så skal afdelingen give
patienten næste ledige tid, som en
tilsvarende patient ville have fået.

Omfatter patienter i udredningsforløb samt
patienter overgået til medicinsk behandling
og kontrolforløb.
Patienterne inddeles i undergrupper som
prioriteres ud fra en lægefaglig vurdering alt
efter hvor i forløbet patienterne er.
C) Patienter som er færdig-udredt og
afsluttet.

Egen læge kan henvise patienten med
henblik på fornyet
undersøgelse/vurdering.

Antal: 539 patienter
Omfatter alle patienter henvist til
Demensudredning Danmark siden 2018,
hvor privathospitalet indgik aftale med
Danske Regioner.
Patienterne kan være afsluttet uden
behandling eller være i medicinsk behandling
og afsluttet til egen læge.
I Region Midtjylland er det fællesvisitationen for Demens som varetager opgaven med at
booke patienterne på de tre neurologiske afdelinger. Fællesvisitationen modtager
journalmateriale fra Demensudredning Danmark, scanner det ind i patientens journal og
booker patientens 1. besøg på den regionale afdeling.
Patienterne i gruppe A skal tilbydes næste ledige tid på lige fod med en nyhenvist patient. For
nyhenviste patienter er de oplyste ventetider til demensudredning på de neurologiske
afdelinger i Region Midtjylland følgende:
Afdeling, Hospital

Ventetid til undersøgelse (opgjort i uger)

Neurologi, AUH

58

Neurologi, HE Vest

52

Neurologi, HE Midt

21

Demensudredning Danmark har udelukkende fået henvist patienter fra neurologien i Region
Midtjylland, og ikke fra geriatrien (ældresygdomme) og psykiatrien, som også udreder for
demens for udvalgte målgrupper. Geriatrien og psykiatrien har aktuelt ventetid på ml. 1-7
uger.
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Status på indkaldelse af patienter
Pr. 24. november har 100 patienter i gruppe A modtaget indkaldelse, der mangler således
indkaldelse af 1 patient i denne gruppe. Patienterne vil blive indkaldt med ovenstående
ventetid.
Pr. 24. november har 38 patienter i gruppe B fået en tid på en af Region Midtjyllands
afdelinger, og afdelingerne arbejder lige nu på, at skabe ledige tider til de resterende 190
patienter. Dette er en betydelig opgave, særligt fordi størstedelen hører til Aarhus
Universitetshospital optagområde.
Af patienterne i gruppe C er det kun de patienter som egen læge henviser, der skal have en
tid. Det er derfor usikkert, hvor mange patienter det drejer sig om.
Tilbagehenvisningen af patienterne fra Demensudredning Danmark vil alt andet lige medføre,
at ventetiden på de offentlige afdelinger forlænges og kan også medføre, at nuværende
patienter får udskudt deres tider. Samtidig medfører opsigelsen af aftalen med
Demensudredning Danmark, at der ikke mulighed for, at demenspatienter kan bruge deres
udvidede frie sygehusvalg, da Demensudredning Danmark var det eneste privathospital i
Danmark, som havde aftale med Danske Regioner om at udrede og behandle patienter med
mistanke om demens. Dette forhold vil formentlig også medføre yderligere forlængede
ventetider. Administrationen er ikke bekendt med, at hospitalerne, i den nuværende situation,
har mulighed for at øge aktiviteten.
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