
Høringssvar: revideret samarbejdsaftale for demensområdet i Syddanmark 
 
Kerteminde Kommune har leveret materiale til det høringssvar som Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 
udarbejder. 
Idet Kerteminde Kommune har yderligere konkrete bemærkninger, sendes de separat i det nedenstående. 

 
Yderligere kommentarer til høringssvaret: 

 
Følgende tænker vi det er vigtigt at overveje: 

- Side 14: Kørekort er skrevet ud af teksten ( i forhold til tidligere udgave): ’Den praktiserende læge 

kan modtage oplysninger fra borger/pårørende eller fra kommunale medarbejdere, og skal desuden 

selv være opmærksom på tegn på demenssygdomme ved konsultation’.  

o Vi undrer os over, at det er taget ud af samarbejdsaftalen, idet det er en problematik der 

kan fylde meget og det er vigtigt med et godt samarbejde omkring det. 

o Forslag – følgende kunne tilføjes igen efter konsultation: .., herunder om det stadig er 

hensigtsmæssigt at borgeren har kørekort.  

Yderligere tænker vi, at det er vigtigt og relevant at indgå i et samarbejde omkring det nye 

udredningsværktøj Basic. I samarbejdsaftalen er det kun MMSE der er nævnt. 

Vi tænker, at der er vigtigt, at en samarbejdsaftale står skarpt og uden f.eks. grammatiske fejl. 
Vi har derfor følgende kommentarer: 
 

- Der anvendes både demenssygdom og demenslidelse i dokumentet. Demenssygdom er det vi 
bruger i vores daglige arbejde. 

- Side 23 står der: ’… hvis der i forlængelse af undersøgelse genansøges om medicin’. 
o Er det korrekt, at der skal står noget om at genansøge om medicin. Alle andre steder hvor 

der tidligere stod noget om at søge om medicin er det slettet. 
- Side 25 øverst: Der mangler Nationalt foran Videnscenter… (Nationalt Videnscenter for Demens) 

- Side 27: Normaltrykshydrocefalus: Nydrocefalus ændres til hydrocefalus. 

- Side 27: Obstipeteret = obstiperet 

- Bilag 7 side 40:  

o ’…metoder i arbejdet med sygepleje inden for demensområdet. 

▪ Vi regner med, at der ikke kun menes at det er metoder i sygeplejen, men på hele 

demensområdet. 

o ’…til at kunne yde sygepleje, pleje og omsorg,…’ 

▪ Igen vigtigt at det fremgår det ikke kun er i sygeplejen. 

- Side 44: ’Denne behandling før foretrækkes frem for anden adfærdsregulerende behandling’. 

o Der er et ord for meget. 

- Side 25 afsnit 7.1: Er det muligt at stille afsnittet op som i tidligere udgave for at gøre det mere 

overskueligt? 

 

 
 

 


