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REFERAT
Sundhedsdirektørkredsen fulgte indstillingen og havde ingen bemærkninger til den reviderede 
samarbejdsaftale for demensområdet i Region Syddanmark.

RESUMÉ
Region Syddanmarks samarbejdsaftale på demensområdet fra 2010 er blevet revideret ud fra 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Samar-
bejdsaftalen har været i høring, og den endelige version forelægges nu til godkendelse i den Stra-
tegiske Sundhedsstyregruppe. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter den reviderede samarbejdsaftale for demensområdet i Region Syddanmark 
 Drøfter forslag om, at implementering af den reviderede samarbejdsaftale drøftes i de en-

kelte sundhedsklynger på fagligt strategisk niveau

INDSTILLING
Følgegruppen for behandling og pleje indstiller, at den Strategiske Sundhedsstyregruppe

 Godkender den reviderede samarbejdsaftale for demensområdet i Region Syddanmark 
 Godkender forslag om, at implementering af den reviderede samarbejdsaftale drøftes i de 

enkelte sundhedsklynger på fagligt strategisk niveau

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Siden Sundhedsstyrelsen udgav ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med de-
mens” i oktober 2020, har der pågået et arbejde med revideringen af Region Syddanmarks samar-
bejdsaftale på demensområdet. Arbejdet har været forestået af Den tværsektorielle arbejdsgruppe 
for den samlede demensindsats i Region Syddanmark og de syddanske kommuner. 

Formålet har været at opdatere den nuværende samarbejdsaftale fra 2010 i overensstemmelse 
med ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens” samt ”Den nationale de-
menshandlingsplan 2025” fra Sundhedsstyrelsen. I samme ombæring er erfaringer fra de seneste 
10 års tværfaglige samarbejde på demensområdet i Region Syddanmark medtaget.

Den reviderede samarbejdsaftale



Den reviderede samarbejdsaftale har været i høring hos sygehuse, kommuner og øvrige interes-
senter i februar-april 2022 og forelægges nu med justeringer herfra. 

I den reviderede samarbejdsaftale er der, ud over en række mindre justeringer, foretaget følgende 
rettelser/tilføjelser i forhold til samarbejdsaftalen fra 2010:

• Afsnit 2.1.2, om de regionale demensklinikkers opgave, er opdateret i overensstemmelse 
med nuværende praksis.

• Afsnit 7, om øvrig information og viden på området, er opdateret ift. nyeste informationskil-
der.

• Bilag 1, om demenskoordinatorfunktionen, er revideret i henhold til de erfaringer der er gjort 
med ordningen siden 2010.

• Bilag 2, om målgruppe og henvisningskriterier, er revideret i henhold til anbefalingerne for 
sengeafsnit/indlæggelse af borgere med demens.

• Bilag 5, om god demensudredningsproces, er tilføjet.
• Bilag 6, om pårørende- og brugerinddragelse, er tilføjet.
• Bilag 7, om anbefalinger til faglige indsatser på demensområdet, er tilføjet. Den bygger på 

afsnit 6 ”Faglige indsatser” i Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for 
mennesker med demens 2020”, men er omskrevet med input fra arbejdsgruppen og øvrige 
aktører på området.

• Definition af demens er tilføjet.

Der er foretaget mindre justeringer og tilføjelser på baggrund af høringsprocessen. Som den væ-
sentligste af disse justeringer er det præciseret, at borger- og patientuddannelse ikke alene vare-
tages af kommunen, men at det kan varetages i samarbejde mellem kommunen og regionen. 

Proces og implementering
De samlede ændringer i den reviderede samarbejdsaftale har karakter af præciseringer vedrøren-
de allerede eksisterende praksis på området. Derfor vurderes der ikke at være et behov for en 
gennemgribende implementeringsplan, som går på tværs af sundhedsklyngerne (se eventuelt af-
snit om implementering i samarbejdsaftalen). Arbejdsgruppen foreslår derfor, at den reviderede 
samarbejdsaftale dagsordenssættes og drøftes i de enkelte sundhedsklynger på fagligt strategisk 
niveau med henblik på at vurdere det lokale behov for implementering.

Følgegruppen for Behandling og Pleje godkendte samarbejdsaftalen i maj 2022, hvorfor den nu 
sendes til godkendelse i den Strategiske Sundhedsstyregruppe. Aftalen vedlægges herefter som 
skriftlig orientering på Sundhedssamarbejdsudvalgets møde d. 14. oktober. 

BILAG 
 Revideret samarbejdsaftale for demens (ikke opsat)
 Implementeringsbrev demenssamarbejdsaftale


