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Høringssvar fra DASYS vedr. ”Udredning	  og	  behandling	  til	  børn	  og	  unge	  med	  erhvervet	  
hjerneskade og psykiatrisk komorbiditet – En faglig	  visitationsretningslinje” 
 
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående og vi takker for muligheden for at afgive 
høringssvar.   
 
Vi bliver præsenteret for et omfattende materiale. Arbejdsgruppen har primært anbefalet anvendelse af tre 
screeningsinstrumenter, som dels omfatter screening isoleret, dels screening i kombination med udredning.  
 
Grundet den korte tidsfrist har det desværre ikke været muligt at foretage en grundig og systematisk gennemgang af 
evidensen bag de foreslåede værktøjer, og derfor må nedenstående bemærkninger ses som nedslagspunkter. 
  
Generelt er det væsentligt at sikre, at screeningsredskaberne er velvaliderede til anvendelse i en dansk kontekst. Ved 
gennemlæsning af den angivne reference for SDQ (s. 9) noteres det, at der ikke redegøres for andet end en kvalitativ 
validering. Ej heller søgning på den angivne hjemmeside giver mulighed for at afklare, hvorvidt de psykometriske 
egenskaber ved instrumentet er testet efter oversættelse. 
 
Derfor foreslår vi, at der i den endelige retningslinje anføres, hvorvidt og hvordan de enkelte instrumenter er 
validerede til anvendelse i en dansk kontekst.  
 
Ved gennemlæsning af den anførte reference McCauley (er fejlagtigt opført som McCaley i referencelisten og i bilag 2, 
hvilket bedes korrigeret) fremgår det ikke, at alle redskaber har lige vægtning, hvilket også bør afspejles i den endelige 
retningslinje.  
 
Desuden savnes en vurdering af den diagnostiske præcision ved brug af alle tre redskaber (enten alene eller i 
kombination), da det netop drejer sig om en sårbar gruppe af børn og unge, som hverken bør under-eller 
overdiagnosticeres. 
 
Det kunne ligeledes med fordel præciseres, at retningslinjen omhandler både børn og unge, der efter erhvervet 
hjerneskade udvikler en psykisk lidelse og/eller i forvejen har en psykisk lidelse. 
 
Under punkt 4.1. bør sundhedsplejersken tilføjes som en af de fagpersoner, der har en opgave i opsporing af lidelsen. 
 
Skulle vores høringssvar give anledning til spørgsmål står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af 
ovenstående synspunkter.  
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