I december 2010 kom ”National handlingsplan for
demensindsatsen”, som blev udarbejdet i samarbejde mellem Socialministeriet, Indenrigs- og
Sundhedsministeriet, Finansministeriet, KL og
Danske Regioner. Heri blev det anbefalet, at der
i regi af Sundhedsstyrelsen udarbejdes tværfaglige kliniske retningslinjer for udredning, behandling og kontrol af demens. På den baggrund har
Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der
har til opgave at bidrage til udarbejdelsen af kliniske retningslinjer for demens. DKDK er indbudt til
at deltage i arbejdsgruppen og er repræsenteret
af bestyrelsesmedlem Kirsten Ryssing.

retningslinje understøtter en evidensbaseret indsats af ensartet kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt vidensdeling
på tværs af sektorer og faggrupper og giver konkret vejledning til de sundhedsprofessionelle. På
nogle områder bliver retningslinjerne dog baseret
på Best Practice. Der stiles imod, at det endelige
dokument bliver på max. 80 sider. Det forventes,
at retningslinjerne er klar ultimo 2012.
Jeg anser retningslinjerne for at være et opslagsværk, der vil kunne bruges konkret i vores daglige arbejde.
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Af Kirsten Ryssing, bestyrelsesmedlem, DKDK

Kliniske retningslinjer for demens

De kliniske retningslinjer skal udformes på en
sådan måde, at de
1) indeholder retningslinjer på tværs af sektorer
samt for de involverede sundhedsprofessionelle
og
2) giver konkret vejledning til de sundhedsprofessionelle i de situationer, hvor der skal træffes
konkrete beslutninger undervejs i patientforløbene.
Der har været afholdt ét møde i arbejdsgruppen.
Her blev kommissorium, arbejdsproces og skabelon for rapporten gennemgået og diskuteret.
Det blev klargjort, at et forløbsprogram er bredere end en national klinisk retningslinje. En klinisk
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Årets Demenskoordinator 2012
DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) uddeler
hvert år en pris på 5.000 kr. til årets demenskoordinator. Du kan være med til at bestemme, hvem
der skal modtage den. Alle, der er medlem af
DKDK, kan indstilles til prisen.
Forslag til Årets demens-koordinator sendes til
bestyrelsen på mail: info@demens-dk.dk
Skriv et kort resumé med begrundelse for valget.
Det kan f.eks. være en ildsjæl, der har ydet en
indsats indenfor kompetenceudvikling, supervision eller indenfor en af marginalgrupperne på demens-området.
Indstillingen skal være modtaget senest d.16. august 2012. Prisen uddeles på DKDKs Årskursus
d. 12. september 2012.

