
 

 

Beretninger fra Råd og udvalg 

 
4.1 Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP)  

Pia Nimann Kannegaard  

 

Regeringen (på daværende tidspunkt Venstre) prioriterede i foråret 2016 sammen med Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og 

herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en 

national handlingsplan. 

På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet anmodet Sundhedsstyrelsen om at udarbejde 
et fagligt oplæg til brug for udarbejdelse af en handlingsplan for den ældre medicinske patient.  
For at understøtte dette arbejde og følge handlingsplanen etablerede Sundhedsstyrelsen en 
Følgegruppe for den ældre medicinske patient; denne har foreløbigt afholdt 4 møder i 2016.  
 
Følgegruppen har haft til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen i forhold til udarbejdelsen af et fagligt 

oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder bidrage med input 

til indsatsområder og konkrete initiativer og kvalificere anbefalinger. 

Den 2. juni 2016 indgik regeringen og partierne bag finansloven for 2016 aftale om indholdet af den 

nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen er baseret på det faglige 

oplæg fra Sundhedsstyrelsen og omhandler 8 indsatsområder. 

Følgegruppen forventes at følge udmøntningen af handlingsplanen i perioden 2016-2019 med 

minimum 2 årlige møder. 

 

4.2 Sundhedsstyrelsens Følgegruppe vedrørende ernæringsindsatser for den ældre medicinske 
patient. 
Pia Nimann Kannegaard 

Partierne Venstre,  Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik i 
sommeren 2016 aftale om national handlingsplan 2016 Styrket indsats for den ældre medicinske 
patient med otte indsatsområder for at skabe bedre forhold og sammenhæng for den ældre 



medicinske patient. Et af indsatsområderne er tidligere opsporing og mere rettidig indsats, hvori 
indgår et initiativ med fokus på ernæring. 

På den baggrund nedsatte Sundhedsstyrelsen en faglig følgegruppe, der skal bistå 
Sundhedsstyrelsen med at afdække hvilke målrettede indsatser der skal til for at sikre de ældre 
medicinske patienter den rigtige ernæring. 
 
Følgegruppens oplæg er sendt i høring medio februar d.å.  

 

4.3 Styregruppen for Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) 

Henrik Larsen 

Vi har i februar måned startet vores nationale kvalitetsprojekt under modellen Lærings og 

Kvalitetsteam - Palliation, som er det første under den nye nationale kvalitetsstrategi. Det vil 

komme til at tage afsæt i en del af de foreliggende retningslinjer fra DMCG-PAL, og den vil binde 

meget energi fra de ansatte i den specialiserede sektor. 

Vi har et år foran os hvor vi fortsætter færdiggørelse af retningslinjer, og sidst på året forventer vi 

at starte nye efter den struktur som GRADE fordrer. Dansk Palliativ Database (DPD) har igen 

publiceret en årsrapport på baggrund af en meget god datakomplethed.  

For yderligere info se: www.dmcgpal.dk 

 

4.4 Det rådgivende Udvalg til IRF´s Nationale Rekommandationsliste 

Jesper Hallas 

Udvalget har holdt to mødet i 2016. Blandt de vigtigste emner har været: 
 
• Der er lagt en plan for løbende revision af terapiområder 
• Blandt terapiområder som er gennemgået af udvalget er: 
 

• Hud 
• Angst 
• KOL 
• Kønshormoner 
• Alkoholafhængighed 

http://www.dmcgpal.dk/

