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Sundhedsstyrelsen  
Islands Brygge 67 
2300 København S 

Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. anbefalinger for tvær-
sektorielle forløb for mennesker med demens 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar 
på høring vedrørende anbefalinger for tværsektorielle forløb for men-
nesker med demens. 
 
Generelle bemærkninger 
Vi finder det meget positivt, at Sundhedsstyrelsen har sat sig i spid-
sen for at beskrive det tværfaglige og tværsektorielle forløb for men-
nesker med demens. Det er godt, at der har været et forarbejde med 
en ekstern evaluering af eksisterende forløbsprogrammer og samar-
bejdsmodeller samt en nedsat rådgivende arbejdsgruppe.  
 
Mennesker med demens og deres pårørende er en gruppe, hvor 
mange faglige og frivillige aktører er i spil. Derfor er det påkrævet 
med nogle rammer for, hvordan vi sikrer de bedst mulige forløb med 
tryghed, sikkerhed og kvalitet i behandling og tilbud. Sundhedsstyrel-
sen opfordrer til, at anbefalingerne indarbejdes i lokale instrukser og 
vejledninger samt i de regionale forløbsprogrammer/samarbejdsafta-
ler for mennesker med demens. Vi mener, at det er vigtigt som myn-
dighed at følge op på om det sker, så anbefalingerne implementeres i 
praksis.  
 
Vi savner, at anbefalingerne forholder sig mere til betydningen af fo-
rebyggelsesindsatser, og hvordan forebyggelse generelt bør indgå i 
det faglige arbejde – men også mere konkret hvordan vi sikrer, at 
mennesker med demenssygdomme tilbydes de rette og tilpassede fo-
rebyggelsesindsatser.   
 
Specifikke bemærkninger 
 
5.1. Rettidigt diagnostik 
Dansk Sygeplejeråd mener, at vigtigheden af specialistkompetencer 
bør fremgå mere tydeligt i anbefalingerne. I anbefalingerne fremgår 
det, at sundhedsprofessionelle er afgørende i forhold til at kunne 
handle på tidlige tegn på demens, og det nævnes, at alle skal have 
en basisviden om sygdommen. Det er afgørende, men samtidig kræ-
ver det, at der arbejdes systematisk og fokuseret i forhold til kompe-
tencesammensætninger i kommunerne. Det er også nødvendigt, at 
der er sundhedsfagligt personale tæt omkring borgeren med demens, 
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som har specialviden om demens. Det spiller en rolle i forhold til retti-
dig diagnostik såvel som i planlægning af forløb og det bør fremgå ty-
deligere i anbefalingerne. 
 
6.2.Samarbejde og koordination  
Dansk Sygeplejeråd mener, at det i anbefalingerne bør præciseres, 
hvilket ansvar en demenskoordinator har, og at det skal bero på de 
rette sundheds- og sygeplejefaglige kompetencer. I anbefalingerne 
lægges op til, at kommuner bør have en demenskoordinator, som er 
ansvarlig for borgerens samlede forløb, men det er uklart, hvad der 
lægges i dette ansvar – det bør præciseres. Vi mener, det er nødven-
digt, at der koordineres og samarbejdes omkring mennesker med de-
mens. Dette set i lyset af sygdommens karakter – men også når men-
nesker med demens har andre og mange behandlingskrævende syg-
domme, som kan være langvarige og kroniske. Alle sundhedsprofes-
sionelle omkring borgeren har et fagligt ansvar.  
 
Det giver god mening, at der er en koordinator, som sikrer sammen-
hæng i forløb, og tager et fagligt ansvar herfor i kommunerne, som 
der på hospitaler og demensspecialenheder fx er tilknyttet en kontakt-
sygeplejerske. Det forudsætter dog, at koordinatoren i kommunen har 
de rette sundheds- og sygeplejefaglige kompetencer, en udbygget 
specialviden om demens samt viden om tilbud og behandling, der går 
på tværs af sektorer. Sundhedsstyrelsen kan med fordel arbejde vi-
dere med at få dette beskrevet f.eks. i en national model, der bygger 
bro til det nationale arbejde med at styrke kvalitet i ældreplejen. 
 
 
Med venlig hilsen 
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