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Venlighed mod mennesker med demens er centralt i 

demensvenlighed på sygehuse 

 

D. 9.4.2021 forsvarede Annemarie Toubøl sin ph.d., ”Refleksiv personcentrerethed. Et 

multimetode studie baseret på udvalgte perspektiver på det demensvenlige sygehus" på 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle. 

 

Studiets fokus er perspektiver på det demensvenlige sygehus. Resultaterne peger på, at 

venlighed mod mennesket bag demensdiagnosen er centralt i demensvenlighed på 

sygehuse. 

Patienter med en demensdiagnose kan opleve udfordringer i kontakten med et sygehus. 

Dette kan skyldes kendte symptomer som svækket hukommelse, nedsat dømmekraft, 

vanskeligheder ved at udtrykke sig og vanskeligheder ved at begå sig såvel i de fysiske 

rammer som i relation til de sociale sammenhænge. Derfor er mange patienter med en 

demensdiagnose særligt sårbare under indlæggelse. Forskning viser, at patienter med en 

demensdiagnose ofte bliver udskrevet i en dårligere sundhedstilstand, end de blev 

indlagt i. Forsøg med demensvenlige sygehuse er et forsøg på at imødekomme de behov 

patienter med demens kan have for støtte og omsorg under en indlæggelse. 

Demensvenlige sygehuse er et nyt begreb, og derfor har ph.d.-studiet haft som formål at 

udvikle viden om demensvenlige sygehuse ved at inddrage perspektiver fra mennesker 

med demens, relevante interessenter og hospitalsansatte i relation til deres vurdering af 

effekten af en særlig demensuddannelse. Dette for bl.a. at kunne vejlede den fortsatte 

udvikling af demensvenlige sygehuse. 

Studiets multimetode tilgang muliggjorde at demensvenlighed på sygehuse blev belyst 

fra forskellige relevante vinkler. Studiets resultater viser, at demensvenlighed på 

sygehuse er komplekst, men at det potentielt kan give en ny retning i hvorledes 

mennesker med en demensdiagnose bliver mødt og set på et sygehus. Herudover peger 

studiets resultater på, at integration af demensvenlighed som en måde at arbejde på 

styrkes ved at inddrage alle ansatte i et tværfaglig kompetenceløft. Studiets samlede 

resultater peger på, at demensvenlighed på sygehuse kan beskrives ud fra begrebet 

refleksiv personcentrerethed, hvilket betyder, at mennesket med demens mødes som et 

menneske. 
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