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Udpegning til arbejdsgruppe vedrørende revidering af Sund-

hedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats  

 

Baggrund 

Som led i ”Patienternes Kræftplan – Kræftplan IV” er det hensigten at sikre en 

værdig og god palliativ indsats, blandt andet ved en styrkelse af den basale pal-

liative indsats. Sundhedsstyrelsen igangsætter i forlængelse heraf en revision af 

styrelsens ”Anbefalinger for den palliative indsats” fra 2011.  

 

Det overordnede formål er at skulle medvirke til at løfte kvaliteten af 

den palliative indsats i Danmark overfor patienter med livstruende sygdom og 

deres pårørende.  

 

På baggrund af ovenstående inviterer Sundhedsstyrelsen derfor til udpegning af 

medlemmer til en arbejdsgruppe, som skal bidrage til revideringen af anbefalinger-

ne for den palliative indsats. 

 

Der henvises til vedlagte kommissorium.  

 

Sammensætning 

Sundhedsstyrelsen anmoder nedenstående parter om, at udpege repræsentanter, 

som kan deltage i en møderække hvor faglige anbefalinger til en revidering af an-

befalingerne for den palliative indsats drøftes. 

 

 1 repræsentant fra Sundhedsstyrelsen (formand) 

 3 kommunale repræsentanter udpeget via KL (1 repræsentant fra KL og 

2 kommunale repræsentanter) 

 3 regionale repræsentanter udpeget via Danske Regioner (1 repræsen-

tant fra Danske Regioner og 2 administrative regionale repræsentanter) 

 1 repræsentant fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation 

 2 repræsentanter fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin  

 1 repræsentant fra DMCG-pal  

 1 repræsentant fra Dansk Palliativ Database 

 1 repræsentant fra Dansk Selskab for Almen Medicin 

 1 repræsentant fra Dansk Lungemedicinsk Selskab 

 1 repræsentant fra Dansk Cardiologisk Selskab 

 1 repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 

 1 repræsentant fra Dansk Sygepleje Selskab (med palliativ erfaring)  



 

 Side 2 

 1 repræsentant fra Dansk Psykolog Forening (med palliativ erfaring) 

 1 repræsentant Dansk Selskab for Fysioterapi (med palliativ erfaring) 

 1 repræsentant Den Danske Præsteforening 

 2 repræsentanter fra Danske Patienter, repræsenterende forskellige pati-

entgrupper 

 

Sundhedsstyrelsen kan supplere arbejdsgruppen ved behov. 

 

Opgaver 
Arbejdsgruppen skal rådgive Sundhedsstyrelsen og forventes at komme med 

faglig rådgivning, mødeoplæg og skriftlige bidrag. Sundhedsstyrelsen henviser 

til det vedlagte kommissorium for en nærmere beskrivelse af bl.a. arbejdsgrup-

pens opgaver.  

Tidsplan  

Det forventes, at arbejdsgruppen afholder tre møder i Sundhedsstyrelsen. Mø-

derne er planlagt til følgende datoer: 

 

 1. møde: Den 22. marts 2017 kl. 10.00-15.00 

 2. møde: Den 4. maj 2017 kl. 10.00-15.00 

 3. møde: Den 23. august 2017 kl. 10.00-15.00 

 

Anbefalingerne forventes at foreligge 1. oktober 2017. 

 

Medlemmers habilitet 

Det er en forudsætning for at deltage i arbejdet, at medlemmet ikke har habili-

tetsproblemer. Forud for første møde bedes medlemmet derfor udfylde og ind-

sende en habilitetserklæring via nedenstående link (kræver NemID):  

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet/udfyld-en-

habilitetserklaering?id={A475CB48-2841-485A-91C3-

7A909DF3214C}&type=0 

 

Ved udfyldelse af habilitet skal man være opmærksom på følgende: 

 Pkt. 2.3: Her angives navn på vedkommendes ansættelsessteder, fx of-

fentlige sygehuse, inden for de seneste 5 år. 

 

Ved udpegning skal medlemmer således være opmærksomme på Sundhedssty-

relsens politik vedr. habilitet, som bl.a. ikke tillader samtidig medlemskab af 

advisory boards mv. inden for samme emneområde(r), som man rådgiver 

Sundhedsstyrelsen inden for som medlem af et fagligt udvalg/arbejdsgruppe 

mv. Sundhedsstyrelsens vurdering af habilitet beror altid på en konkret og sam-

let vurdering i det enkelte tilfælde.  

 

Habilitetserklæringer offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sund-

hedsstyrelsen gør opmærksom på, at habilitetserklæring skal udfyldes konkret 

ift. den enkelte arbejdsgruppe, og at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til sty-

relsens liste over godkendelse til samarbejde med lægemiddelindustri. 

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet/udfyld-en-habilitetserklaering?id=%7bA475CB48-2841-485A-91C3-7A909DF3214C%7d&type=0
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet/udfyld-en-habilitetserklaering?id=%7bA475CB48-2841-485A-91C3-7A909DF3214C%7d&type=0
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet/udfyld-en-habilitetserklaering?id=%7bA475CB48-2841-485A-91C3-7A909DF3214C%7d&type=0


 

 Side 3 

Ved spørgsmål vedr. habilitet er man velkommen til at henvende sig til sekretær 

Tina Birch på plan@sst.dk.  

 

Ved øvrige spørgsmål er man velkommen til at henvende sig til overlæge Hannele 

Maria Tuovinen på hmto@sst.dk.  

 

Vi ser frem til at høre fra jer og beder i den forbindelse om, at udpegede med-

lemmer til arbejdsgruppen oplyses til sekretær Tina Birch på plan@sst.dk se-

nest den 3. marts 2017 kl. 12.00 med angivelse af navn, titel og kontaktoplys-

ninger. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Janet M. Samuel 

Enhedschef 

Planlægning 
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