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Til adressaterne på den vedhæftede høringsliste 

Høringsbrev 

Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til ”National klinisk retningslinje for 

behandling af mennesker med skizofreni og komplekse behandlingsforløb – 

vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning” i 

høring. 

 

Mennesker med skizofreni kan have meget forskellige sygdomsforløb med 

hensyn til arten og omfanget af symptomer samt det tidsmæssige forløb af 

disse. For nogle mennesker med skizofreni kan deres sygdomsforløb være 

yderligere kompliceret af, at de ikke oplever tilfredsstillende effekt af den 

farmakologiske behandling, eller at der er en mangelfuld tilknytning til det 

etablerede behandlingsvæsen. Herudover kan et evt. komorbidt misbrug 

komplicere behandlingsforløbet.  

 

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af mennesker med 

skizofreni og komplekse behandlingsforløb giver evidensbaserede anbefalinger 

for behandling, når forløbet er kompliceret af vedvarende symptomer trods 

relevant farmakologisk behandling, ved mangelfuld tilknytning til det 

etablerede behandlingsvæsen og ved et komorbidt misbrug af cannabis og/eller 

centralstimulantia. 

Den nationale kliniske retningslinje skal herved medvirke til at understøtte en 

evidensbaseret samlet indsats af høj kvalitet på tværs af faggrupper og sektorer 

for at optimere behandlingen af mennesker med skizofreni.  

 

Retningslinjen skal tjene som beslutningsstøtte for sundhedsprofessionelle, der 

er involveret i behandling af voksne med skizofreni, og for beslutningstagere i 

det regionale psykiatriske behandlingssystem.  

 

National klinisk retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og 

komplekse behandlingsforløb er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af 

Sundhedsstyrelsen bestående af repræsentanter fra de involverede faglige og 

videnskabelige selskaber. Ligeledes har en referencegruppe med kliniske og 

administrative repræsentanter været inddraget og hørt undervejs i arbejdet.  

 

Udkast til den nationale kliniske retningslinje for behandling af mennesker med 

skizofreni og komplekse behandlingsforløb er sendt i høring til de på 

høringslisten anførte organisationer, myndigheder mv. Dokumenterne 

forefindes på Høringsportalen www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes tilgås 

på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.  

 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet 

fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab på 

syb@sst.dk senest den 16. marts 2015 kl. 12.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Malene Kristine Nielsen på 

makn@sst.dk. 
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Med venlig hilsen, 

 

 

 

 

 

Søren Brostrøm 

Enhedschef 

Sygehuse og Beredskab  


