
Godkendelse af høringsudkast om revideret
samarbejdsaftale på demensområdet i Syddanmark (DAK)

REFERAT

John Zachariasen fra Tønder Kommune, og formand for arbejdsgruppen, gav på mødet en præ-
sentation af den reviderede samarbejdsaftale med fokus på de kommunale perspektiver. 

Indstillingerne blev tiltrådt.

RESUMÉ
Motiveret af Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med de-
mens”, udgivet i starten af 2020, er der udarbejdet et høringsudkast til en revideret tværsektoriel 
samarbejdsaftale på demensområdet mellem Regions Syddanmark og de 22 syddanske kommu-
ner. 

Arbejdet er forestået af Den Tværsektorielle Arbejdsgruppe for den Samlede Demensindsats i re-
gionen under Følgegruppen for behandling og pleje med lægefaglig direktør Anders Meinert og 
områdeleder John Zachariasen fra Tønder Kommune som formænd. 

Ud over en indarbejdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb, er der fo-
retaget en række øvrige justeringer på baggrund af de seneste 11 års erfaring med demensarbej-
det. Af de væsentligste tilføjelser kan her nævnes; en revideret beskrivelse af demensklinikkernes 
opgave, en opdateret oversigt over anbefalinger til demenskoordinatorfunktionen, ændringer til må-
lgruppe og henvisningskriterier samt en beskrivelse af pårørende- og brugerinddragelse.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Den reviderede aftale afspejler de opdaterede anbefalinger på demensområdet fra Sundhedssty-
relsen og har fokus på pårørende- og brugerinddragelse.
Der var ros til arbejdet fra Følgegruppen fra begge sektorer, men der bør være en opmærksomhed 
på om nogle af indsatserne er ressourcekrævende eller udgiftsdrivende.

John Zachariasen og Anders Meinert deltager på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 27. 
oktober med en præsentation af aftalen. 

Der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Godkender høringsudkastet til revideret samarbejdsaftale på demensområdet, samt at det 
sendes til høring hos de Syddanske kommuner, de regionale enheder, Sundhedsstyrelsen 
samt relevante interesseorganisationer. 

 Godkender forslaget om en særlig følgemail til Sundhedsstyrelsen, som indbyder til generel 
dialog om demensindsatsen.



INDSTILLING
Følgegruppen for behandling og pleje indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender høringsudkastet til revideret samarbejdsaftale på demensområdet, samt at det 
sendes til høring hos de Syddanske kommuner, de regionale enheder, Sundhedsstyrelsen 
samt relevante interesseorganisationer. 

 Godkender forslaget om en særlig følgemail til Sundhedsstyrelsen, som indbyder til generel 
dialog om demensindsatsen.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Siden Sundhedsstyrelsen udgav ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med de-
mens” i starten af 2020, har der pågået et arbejde med revidering af den tværsektorielle samar-
bejdsaftale på demensområdet i Syddanmark. 

Formålet har været at opdatere den nuværende samarbejdsaftale fra 2010, således den er i over-
ensstemmelse med ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens” samt ”De-
mensplanen 2025”, begge fra Sundheds- og Ældreministeriet. I samme ombæring er erfaringer fra 
de seneste 10 års arbejde på demensområdet medtaget.
Arbejdet er forestået af Den Tværsektorielle Arbejdsgruppe for den Samlede Demensindsats i re-
gionen, med reference til Følgegruppen for behandling og pleje med lægefaglig direktør Anders 
Meinert og Områdeleder John Zachariasen fra Tønder Kommune som formænd.
Resultatet af arbejdet er vedhæftede høringsudkast til revideret samarbejdsaftale på demensområ-
det 2021.

Ud over en række mindre justeringer, er de største rettelser/tilføjelser i samarbejdsaftalen som føl-
ger:

 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.

 Overblikskort er opdateret i overensstemmelse med nuværende demensudredning.
 Definition af demens er tilføjet.



Følgegruppen stiller forslag om, at der i forbindelse med høring af Sundhedsstyrelsen skal sendes 
en særlig følgemail, som inviterer Sundhedsstyrelsen til en dialog om den generelle indsats på de-
mensområdet. Dette er motiveret af seneste puljeudbud på demensområdet for henholdsvis fysi-
ske rammer og praksisnært kompetenceløft, som begge har et uhensigtsmæssigt snævert fokus, 
der ikke gør dem attraktive at søge for kommunale aktører på demensområdet. Kort fortalt kunne 
potentialet være større ved at udbyde puljer med klare mål men med større metodisk handlerum. 
På den måde vil det være muligt at lave få helhedsorienterede løsninger frem for mange snævre 
løsninger, med hvert deres isolerede fokus, hvilket vurderes at kunne skabe større værdi i praksis. 
Der er generelt opnået gode erfaringer fra demensindsatsen i Region Syddanmark og de syddan-
ske kommuner, hvor man har haft en tværsektoriel samarbejdsaftale siden 2010, og Følgegruppen 
for Behandling og Pleje indgår gerne i drøftelser om særlige indsatser i relation til Sundhedsstyrel-
sens fremtidige anbefalinger og puljer.

Proces
Godkender Det Administrative Kontaktforum høringsudkastet, sendes samarbejdsaftalen i høring 
hos de syddanske kommuner, de regionale enheder, Sundhedsstyrelsen samt relevante interesse-
organisationer. Når høringsprocessen er afsluttet, sendes det reviderede udkast igen til godkendel-
se i Følgegruppen og herefter Det Administrative Kontaktforum. Efter godkendelse i Følgegruppen 
og Det Administrative Kontaktforum sendes den reviderede samarbejdsaftale til godkendelse i 
Sundhedskoordinationsudvalget.

BILAG 
 Høringsudkast til revideret samarbejdsaftale på demensområdet i Syddanmark


