
 

 

Beretninger fra Råd og udvalg 

 
4.1 Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP)  

Pia Nimann Kannegaard  

 

Der har i beretningsåret 2017 været afholdt 2 møder.  

Følgegruppen har indledningsvist haft til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen i forhold til 

udarbejdelsen af et fagligt oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient og har 

blandt andet bidraget med input til mulige indsatsområder og konkrete initiativer.  

Følgegruppen skal følge udmøntningen af handlingsplanen i perioden 2016-2019 og har i det 

forgangne år arbejdet med bl.a. initiativer omkring opfølgende hjemmebesøg, akutpakken mod 

overbelægning og tidlig opsporing. 

 

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

Med grundlag i den nationale handlingsplan vedrørende Styrket indsats for den ældre medicinske 
patient blev der i 2016 nedsat en følgegruppe omkring ernæringsindsatser for den ældre medicinske 
patient. Følgegruppen har bistået Sundhedsstyrelsen med at afdække hvilke målrettede indsatser, der 
kan sikre at de ældre medicinske patienter får den rigtige ernæring.   

I beretningsåret er Sundhedsstyrelsen udkommet med Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre 
medicinske patient (februar 2017). 
 
Oplægget har koncentreret sig om 1) Forebyggelse og tidlig opsporing af underernæring og uplanlagt 
vægttab blandt ældre, 2) Implementering af ernæringsindsatser for ældre i region, kommune og de 
tværsektorielle forløb og 3) Bedre dokumentation og udveksling af information om ældres 
ernæringstilstand på tværs af sektorer. 

 
I skrivende stund er der ikke planlagt yderligere møder i følgegruppen.  

 



4.3 Styregruppen for Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) 

Henrik Larsen 

Nu er vi et år inde i vores 2-åringe projekt “LKT-palliation. Det er en stor opgave for alle specialiserede 
palliative enheder. Vi har efterhånden fået tidstro data retur fra vores kliniske database, der er 
udviklet pakker for alle delene af projektet og vi implementerer pakkerne i disse måneder, støttet af 
vores opdaterede hjemmeside som er det kommunikative omdrejningspunkt. 
Vi har afsluttet enkelte retningslinier i år, som det fremgår af hjemmesiden, og i år vil LKT-palliation 
også betyde at andre opgaver ikke har gode vilkår. 
Vi udvikler sammen med DMCG-DK et fællesskab mellem DMCG’erne for at palliation skal løftes 
ensartet og systematisk I forhold til alle kræftsygdomme. Det er endnu i planlægningsfase. 
For yderligere info se: www.dmcgpal.dk 

 


