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Høringssvar fra DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) på: Høring over forslag til 
lov om ændring af sundhedsloven – Etablering af sundhedsklynger og 
sundhedssamarbejdsudvalg m.v. 
 
 
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar på 
ovennævnte.  DKDK forholder sig i sit høringssvar udelukkende til ændringer, der kan berøre  
demenskoordinatorer og borgere med demens. 
 
DKDK er enig i, at sundhedsvæsnet står overfor betydelige udfordringer som følge af den demografiske 
udvikling, der bl.a. betyder flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme – herunder 
demenssygdomme.  
DKDK kan klart tilslutte sig, at der er behov for et bedre samarbejde mellem region, kommuner og almen 
praksis på trods af, at der på demensområdet allerede er etableret regionale samarbejdsaftaler om forløb 
hos borger med demens.  
 
DKDK noterer med tilfredshed, at der i det fremlagte forslag lægges vægt på at: Sundhedsklyngerne skal 
sikre, at patienterne oplever sammenhæng, kvalitet og kontinuitet i deres forløb. 
Borgere med demens og deres pårørende møder som oftest i dag en kommunalt ansat demenskoordinator 
der er med til at sikre sammenhæng og kontinuitet ift. kommunale tilbud og tværsektorielt. Det er DKDKs 
holdning, at kommunale demenskoordinatorfunktioner og demenskoordinatorer skal fastholdes, men gerne 
indgå i et tværsektorielt samarbejde i de enkelte sundhedsklynger. 
 
 
DKDK anbefaler derfor, at der fremadrettet etableres formelle, transparente og forpligtende samarbejder 
mellem kommunernes demenskoordinatorfunktion/demenskoordinator, udredningsstederne og 
sundhedsklyngerne. Gerne som mere end retningslinier eller anbefalinger. 
 
Der er i dag udarbejdet gode tværsektorielle forløbsbeskrivelser, retningslinjer og anbefalinger på 
demensområdet. Men det er problematisk, at man hverken tværsektorielt eller kommunalt er forpligtet til at 
implementer disse. 
DKDK ser i lyset af ovenstående meget positivt på, at det fremsendte forslag formulerer et krav til 
sundhedsklyngerne om at sikre lokal implementering fremover.  Sundhedsklyngerne vil skulle sætte fælles 
retning for og sikre lokal implementering af lokalt og nationalt aftalte initiativer og mål, f.eks. kvalitetstiltag, 
handlingsplaner, forløbsprogrammer og andre tværsektorielle retningslinjer m.v. 
 
DKDK står til rådighed for evt. uddybninger af ovenstående. 
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