
 
 
 

Beretninger fra råd og Udvalg 2015 
 
 

4.1. Sundhedsstyrelsens Styregruppen for den ældre medicinske patient 
Ellen Holm 
 
Der har i 2014 været afholdt 2 møder, referater fra møderne kan læses på nedenstående 
link. 
Jeg har desværre ikke deltaget i de 2 møder, idet en planlagt deltagelse via videokonfe-
rence den. 2. april måtte opgives på grund af tekniske vanskeligheder, og jeg af andre 
grunde måtte melde afbud til mødet i november. Styregruppens funktion er at følge de ak-
tiviteter, som er udsprunget af Handlingsplan for den ældre medicinske patient som blev 
udgivet i 2011 (kan findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside).  
 
Herunder har især været drøftet tidlig opsporing i primær sektor, det vil sige hjemmeple-
jens opgave med at identificere problemer som kræver lægekontakt så akut indlæggelse 
undgås (der er lavet en APP Tidlig opsporing som skulle hjælpe hertil – spændende om 
den vil blive brugt), opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse, akutte behandlingsmulig-
heder i primærsektor. Sidstnævnte er altid forbundet med en vis bekymring for om man vil 
oprette en slags ”kommunale B-hospitaler”, det fremgår også af diskussionen som kan ses 
i referaterne. 
 
Møde 2. april 2014 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/den-
aeldre-medicinske-patient/~/media/BD57A9856FED41BE8ADA0590E349FEB8.ashx 
 
Møde 3. november, 2014 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/den-
aeldre-medicinske-patient/~/media/4712AA03B8E34764B7AEDC9AB7FC9AD1.ashx 
 
Der er planlagt 2 møder i 2015: den 20. maj og den 11.november, begge gange fra kl. 10-
13. Jeg er villig til at fortsætte som repræsentant for DSIM, men giver også gerne funktio-
nen fra mig i fald nogen andre skulle have lyst til at deltage i arbejdet. 
 
 
 

4.2. Sundhedsstyrelsens Referencegruppen for kronisk Sygdom 
Ellen Holm 
 
Der har ikke været afholdt nogen møder i 2014. Der findes også en Styregruppe for kro-
nisk sygdom (men der er ingen DSIM repræsentant). Det fremgår af SSTs hjemmeside at 
der har været afholdt 2 møder i styregruppen. Jeg tror ideen med referencegruppen og 
styregruppen er, at man kan arbejde med noget i styregruppen, som så skal løftes ud og 



drøftes i en større og bredere sammensat gruppe nemlig referencegruppen, som har re-
præsentanter fra mange organisationer. Men den har der åbenbart så ikke været brug for i 
2014. Af referaterne fremgår at arbejdet i styregruppen har handlet meget om drøftelse af 
spørgsmål omkring forløbsprogrammer og implementering heraf, herunder sundhedsafta-
ler.  
Som anført har der ikke været møder i referencegruppen. Men hvis der havde været no-
gen, havde jeg nok heller ikke haft tid til at deltage, så jeg vil gerne afgive mit mandat som 
repræsentant for DSIM i denne gruppe.  
 
 
 

4.3. Styregruppen for Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) 
Henrik Larsen 
 
Vi har fortsat udvidelsen af vores aktiviteter og er nu startet retninglinier på områderne pal-
liativ sedering og depression. Man kan se af vores hjemmeside at vi lige har fået godkendt 
Kliniske retningslinje om interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en 
kræftsyg forælder i palliativt forløb 
For retningslinjernes vedkommende er de godkendt i Center for Kliniske Retningslinjer 
(CKR), som vi er medlem af igen i år.  
 
Dansk Palliativ Database (DPD) har igen publiceret en årsrapport på baggrund af en me-
get god datakomplethed. 
 
For yderligere info se: www.dmcgpal.dk 
 
 
 

4.4. Det Rådgivende Udvalg til IRF’s Nationale Rekommandationsliste 
Jesper Hallas 
 
Der har i det forløbne år ikke været afholdt møder i styregruppen for den Nationale 
Rekommandationsliste. 
 


