Beretninger fra råd og Udvalg 2014
4.1. Styregruppen for den ældre medicinske patient
Ellen Holm
Der har været afholdt 2 møder i 2013. Detaljerede referater kan ses på
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/den-aeldremedicinske-patient/styregruppen
Et af de områder, der i udmøntningsplanen for den ældre patient var sat penge af til, var
en analyse af de medicinske afdelinger. Denne blev gennemført af Deloitte og mundede
ud i en rapport, som konkluderede, at der var mulighed for en betydelig reduktion af medicinske senge! Som det fremgår af mødereferat fra 23.10.2013 har Styregruppen udtrykt
betydelig skepsis overfor grundlaget for denne konklusion. Det var primært DSIMs repræsentant, der formulerede denne skepsis og blev bakket op af flere af styregruppens medlemmer.

4.2. Repræsentation i Referencegruppen for kronisk Sygdom
Ellen Holm
Der har ikke været afholdt møder i 2013. Referater fra 2012 og tidligere kan ses på
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisksygdom/referencegruppe

4.3. Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL)
Henrik Larsen
Vi har fortsat udvidelsen af vores aktiviteter - har senest fået overdraget ansvaret for
Tryghedkassen fra Palliativt Team Vejle og vil fremadrettet lave retningslinjer og kompetenceprogrammer for at sikre optimal og sikker anvendelse af denne.
Derudover har vi i år færdiggjort retningslinjer, eller litteratursøgte områder for delir, pårørende til patienter med primær hjernetumor, lymfødem behandling, massage til patienter
med primær hjernetumor, interventioner til pårørende til patienter i palliativ fase og komplementær smertebehandling.
Der er færdiggjort kompetencebeskrivelser for socialrådgivere og for fysioterapeuter.
Kompetencebeskrivelserne håber vi nu får liv i de forskellige relevante uddannelser.

For retningslinjernes vedkommende er de godkendt i Center for Kliniske Retningslinjer
(CKR), som vi er medlem af igen i år.
Vi arbejder stadig på at få mulighed for at forlænge dette.
Dansk Palliativ Database (DPD) har igen publiceret en årsrapport på baggrund af en meget god datakomplethed.
Vores treårige bevilling udløber efter i år. Vi håber igen at få en treårig bevilling.
For yderligere info se: www.dmcgpal.dk

4.4. Styregruppen for den Nationale Rekommandationsliste under IRF
Jesper Hallas
Lægemiddelstyrelsen blev i marts 2012 administrativt slået sammen med Sundhedsstyrelsen, og Institut for rationel farmakologi, IRF, blev videreført i regi af Sundhedsstyrelsen.
Der har i de seneste to år ikke været afholdt møder i Styregruppen for den Nationale Rekommandationsliste.
Den Nationale Rekommandationsliste vedligeholdes dog stadig administrativt.

