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Stop konflikten på demensområdet 
 

Kære medlemmer af bestyrelserne i Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd, 
 
 
Vi skriver til jer med et enkelt budskab til begge parter: Stop konflikten på demensområdet. Den går 
ud over nogle af de mest sårbare patienter, der pga. deres sygdom ofte ikke selv vil være i stand til at 
fungere som ”forløbskoordinator” eller ”bare” genoptage behandlingen, pleje eller omsorg, når kon-
flikten engang er slut. Det tabte vil for mange med stor risiko, være tabt for altid. 
 
Vi har naturligvis forståelse for, at ”den danske model” på arbejdsmarkedet indebærer risiko for kon-
flikt, og at en konflikt på sundhedsområdet kan få negative konsekvenser for mange patienter. Vi an-
erkender derfor også, at I har taget beslutning om at undtage visse patientgrupper og behandlinger 
for konflikten – fx kræftudredning og -behandling. 
 
Men vi finder det meget uheldigt, at I ikke har vist samme forståelse for, at sårbare patienter med 
demenssygdom på tilsvarende vis bør undtages for konflikten. Demensudredning og hurtige opfølg-
ning efter demensdiagnosen er helt afgørende for kvaliteten af den efterfølgende behandling af de-
menspatienter og dermed også belastningen af pårørende. Hver eneste uge tæller og en konflikt der 
forsinker demensudredning og udsætter opfølgning på en demensudredning på ubestemt tid, vil få 
negative indflydelse for alt for mange patienter og pårørende. Demenspatienter, der modtager be-
handling, pleje og omsorg på plejehjem, der er omfattet af konflikten, vil på tilsvarende vis få en øget 
risiko for alvorlige og uoprettelige negative følger af den manglende behandling, pleje og omsorg un-
der konflikten. 
 
Demenspatienter og pårørende risikerer dermed at blive ufrivillige tabere i en konflikt, I i fællesskab 
har ansvaret for.  
 
Vi opfordrer jer derfor til straks at sætte jer sammen og finde en løsning, så sårbare demenspatienter 
på samme måde som kræftpatienter undtages for konflikten. Jo før – jo bedre. 
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