Omsorgstjenester til riktig tid
Undersøker hvordan personer med demens og deres pårørende får tilgang til
helse- og omsorgstjenester, for bedre å forstå årsaker til ulikheter i tilgangen til
disse tjenestene.
I fravær av en kurerende behandling for demens, er det viktig med
diagnostisering i rett tid. Det åpner for tilgang til helse- og omsorgstjenester, og
kan gi mulighet til å ta kontroll over eget liv og å planlegge framover. Mange
land i Europa jobber målrettet for å diagnostisere demens til rett tid. Å få tilgang
til omsorgstjenester, som hjemmetjenester, i rett tid, er viktig for å redusere
kostnader ved å utsette innleggelse i sykehjem. Til tross for denne satsingen,
får ofte ikke personer med moderat til alvorlig demens og deres pårørende riktig
type hjelp av god kvalitet når de trenger det. Actifcare har som mål å forstå
årsakene til dette misforholdet mellom behov, tilgang til og bruk av offentlige
helse- og omsorgstjenester.

Hvilken effekt har hjelp og støtte ved demens?

Demenssykdom medfører betydelige helsemessige, sosiale og økonomiske utfordringer. Det anslås
at 9.9 millioner mennesker i Europa har demens1, noe som utgjør 28 % av antallet personer med
demens på verdensbasis. Derfor har Verdens Helseorgansisasjon definert demens som et prioritert
folkehelsespørsmål2. En person med moderat grad av demens vil trenge økende mengde hjelp
og støtte fra offentlige helse- og omsorgstjenester, etter hvert som evnen til å utføre dagligdagse
aktiviteter svekkes. To tredeler av de som har demens bor i eget hjem, enten alene eller sammen
med et familiemedlem. Pårørende bidrar med betydelig ulønnet hjelp og støtte. Over 70 % av
dem som har demens i Europa mottar i dag hjelp fra pårørende3. Pårørende kan oppleve stor
belastning, depresjon, sosial isolasjon og somatiske helseplager4.

Hvordan planlegger Actifcare å finne fram til beste kliniske praksis?
1) Actifcare skal kartlegge og sammenligne systemer
som gir tilgang til offentlige helse- og omsorgstjenester i
åtte europeiske land (Tyskland, Irland, Italia, Nederland,
Norge, Portugal, Sverige og Storbritannia).
2) Actifcare skal kartlegge tilgangen til og bruken av
offentlige helse- og omsorgstjenester for personer med
demens og deres pårørende i disse åtte europeiske
landene, og undersøke hvordan dette henger sammen
med brukernes dekkede og udekkede behov og
livskvalitet .
3) Kostnader, konsekvenser og to nye spesifikke
måleredskaper vil også bli evaluert.
4) Som et resultat av forskningen vil Actifcare finne
fram til best mulige rutiner for tilgang til helse- og
omsorgstjenester, i form av effektivitet og kostnad/ nytte.
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