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Høring vedrørende national klinisk retningslinje for udredning og be-

handling af demens 

Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til national klinisk retningslinje for 

udredning og behandling af demens i høring. 

 

Den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens er 

udarbejdet med henblik på at bidrage til en evidensbaseret indsats af ensartet 

høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt vidensde-

ling på tværs af sektorer og faggrupper. Den nationale kliniske retningslinje 

dækker såvel den primære som den sekundære sundhedssektor og inkluderer 

forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning og diagnostik, ikke-

farmakologiske indsatser, farmakologisk indsats samt indsatser målrettet pårø-

rende.  

 

Målgruppen er personer, der er involverede i støtte og behandling af personer 

med demens, herunder sundhedsfagligt personale, der arbejder med udredning, 

behandling, pleje eller træning af personer med demens, kommunalt ansatte i 

kontakt med personer med demens og pårørende, beslutningstagere samt plan-

læggere. Retningslinjen har således snitflader til det sociale område. 

 

Nogle anbefalinger i retningslinjen understøtter gængs praksis på området, an-

dre fastslår, at en praksis ikke er hensigtsmæssig, og endelig er der anbefalin-

ger, der peger i retning på etablering af ny praksis på området, og hvor der na-

turligt vil være en implementeringsfase.  

 

I december 2010 kom ’National Handlingsplan for Demensindsatsen’, som blev 

udarbejdet i samarbejde mellem Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsmi-
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nisteriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner. Ifølge handlingsplanen 

anbefales det: ’at der i regi af Sundhedsstyrelsen udarbejdes tværfaglige klini-

ske retningslinjer for udredning, behandling og kontrol af demens’. På den bag-

grund nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at 

bidrage til udarbejdelsen af den kliniske retningslinje for demens.  

 

 

Den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af demens er 

sendt i høring til de i rapportens bilag anførte myndigheder og organisationer 

m.v. 

 

Dokumenterne ligger på Høringsportalen: www.hoeringsportalen.dk 

  

Eventuelle bemærkninger eller kommentarer til dokumentet kan fremsendes 

elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab syb@sst.dk  

senest den 12. august 2013 kl. 12.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Stine Jønson, stj@sst.dk 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

Søren Brostrøm 

Enhedschef 

Sygehuse og Beredskab 
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