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Høringssvar vedrørende anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens 
 
Danske Ældreråd takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende anbefalinger for 
tværsektorielle forløb for mennesker med demens. 
 
Danske Ældreråd bifalder det foreliggende arbejde og finder det relevant, at der er udarbejdet 
anbefalinger med det formål at skabe øget trivsel for borgere via øget sammenhæng i forløbet. 
Danske Ældreråd finder, at de oplistede anbefalinger er relevante og fyldestgørende og giver et 
godt fundament for samarbejde med borgeren med demens, med dennes pårørende og på tværs 
af de forskellige sektorer. 
 
Danske Ældreråd har således ingen kommentarer til de konkrete anbefalinger og finder dem 
relevante og nyttige. 
 
Danske Ældreråd vil imidlertid foreslå, at de foreliggende anbefalinger udvides med en anbefaling 
om, at hver enkelt kommune udarbejder en kvalitetsstandard for demenskoordinatorfunktionen i 
det kommunale forløb for mennesker med demens. En kvalitetsstandard, der indeholder generel 
serviceinformation til borgere om den hjælp, de kan forvente fra kommunen i forhold til at sikre 
sammenhængende forløb for mennesker med demens og som klargør det kommunale 
serviceniveau. 
 
En kvalitetsstandard for demenskoordinatorfunktionen i alle landets kommuner vil tydeliggøre og 
fastlægge, hvad den enkelte borger med demens og dennes pårørende kan forvente sig af den 
kommunale indsats ift. rådgivning, sparing, koordination og undervisning. 
 
Danske Ældreråd ser derfor gerne, at den her foreslåede ekstra anbefaling indgår i det 
foreliggende materiale, samt at anbefalingen hurtigst muligt ophæves til lov. 
 
Danske Ældreråd anbefaler desuden, at der afsættes midler til, at Sundhedsstyrelsen i samråd 
med KL om to år tager initiativ til at kortlægge, hvorvidt kommunerne har implementeret 
anbefalingerne i praksis. 
  
 
 
På vegne af bestyrelsen i Danske Ældreråd, 
 
 
Lise Sørensen 
Ældrepolitisk konsulent 
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