
          Vanløse, d. 9. juli 2021 

 

 
Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner 
og sundhedssektoren) 
 

Social- og Ældreministeriet 

masz@sm.dk 

 

 

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) takker for muligheden for at afgive høringssvar og har 

følgende bemærkninger. 

 

DKDK finder et forslag om at sikre bedre overgange mellem kommuner og sundhedssektoren som 

både relevant, glædeligt og nødvendigt. Det er positivt med et initiativ der styrker samarbejdet på 

tværs af sundhedsvæsnet – til gavn for borgeren. Det er vigtigt at der opbygges en struktur, som 

kan underbygge et tæt fagligt samarbejde der omsættes til virkelighed til gavn for borgeren. 

 
Om forslagets indhold reelt kan det, er svært at gennemskue, ikke mindst ift. implementering af de 
gode tanker. Formelle forpligtelser til samarbejde medfører ikke nødvendigvis samarbejde i 
praksis, så der skal arbejdes med implementering for at de gode intentioner skal lykkes. 
 
Men DKDK bifalder en skærpet opmærksomhed på samarbejdet mellem kommune og sygehus, 
ikke mindst når det drejer som mennesker med demens. 
 

DKDK tror at understøttende koordinering og genoptagelse af ydelser og tilbud – vil være til gavn 

for både borgere med demens, deres pårørende og personale.  

Information om en indlæggelse eller et ambulant forløb er vigtig viden for demenskoordinatorernes 

arbejde i kommunerne, da borgere med demens ikke altid selv har ressourcer til at videreformidle 

denne information. En sygehus-advis er derfor en god ide og ligeledes at sidestille akutte 

ambulante forløb (incl. skadestue) med indlæggelser. 

Det er imidlertid vigtigt at pointere, at en demenskoordinator sjældent er den forløbsansvarlige 

kontaktperson, som kan ”overtage” opgaver fra en sygehusindlæggelse.  

 

DKDK foreslår, at vejledningen udarbejdes med fokus på at den skal være let forståelig og 
håndterbar for de involverede fagpersoner og borgere. En pixi-udgave af vejledningen rettet til 
henholdsvis borgere og til personale ville understøtte en kommende implementering. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Marianne Lundsgaard 
Faglig sekretær DKDK 
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