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Høringssvar vedrørende National kliniske retningslinje for ud-

redning og behandling af demens 

FOA-Fag og Arbejde vil meget gerne kommentere på nærværende hø-

ring.  
 

Generelle kommentarer 

Først og fremmest vil vi gerne kvittere for det store stykke arbejde 

som arbejdsgruppen har lavet. Det er en udfordring, når man i Sund-

hedsstyrelse regi skal beskrive en retningslinje som går ud over Sund-

hedsloven og har stor snitflade til Serviceloven. Men, det er vigtigt med 

dette snit, hvis den kliniske retningslinje skal komme til at skabe størst 

mulig gavn for borgeren.  

FOA- Fag og Arbejde synes, at det er vigtigt, at målgruppen er define-

ret med både sundhedsfagligt niveau, socialfagligt niveau og pårørende 

niveau samt beslutningsniveau. Det er igen vigtigt i forhold til den be-

skrevne snitflade. 

 

Specifikke kommentarer  

På s. 26, 4. afsnit linje 3 står der hjemmesygeplejersker. Vi vil foreslå 

at termen ændres til hjemmesygeplejen, da der både er ansat sygeple-

jersker og social- og sundhedsassistenter i den kommunale hjemmesy-

gepleje. Derfor er det vigtigt ikke at indhegne på faggrupper, men at 

bruge den korrekte term- hjemmesygepleje.  

På s. 54 i afsnit 5.9 Tværfaglige teams, beskrives de forskellige fag-

grupper: sundhedsprofessionelle, inklusiv ergo- og fysioterapeuter og 

pædagogisk personale med erfaring og viden om demenssygdomme 

FOA- Fag og Arbejde vil foreslå, at medarbejdere i hjemmeplejen også 

nævnes som aktør her, da social- og sundhedshjælperne er ansat her, 

og spiller en stor rolle i demensopsporing og i arbejdet med demente 

borgere. Social- og sundhedshjælpere er ikke sundhedsprofessionelle, 

da de ikke har en sundhedsfaglig uddannelse eller autorisation, men de 
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 er en meget vigtig faggruppe i demens arbejdet, da de oftest er den 

første faggruppe i borgerens hjem. Derfor er deres observationer og 

viden om demens vigtig i de tværfaglige teams.  

 

Hvis vores høringssvar skulle give anledning til spørgsmål, kan jeg kon-

taktes på Kas050@foa.dk 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

Sektorformand 
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