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UDPEGNINGSBREV 
 

Udpegning til specialistgruppe for den Nationale Rekomman-

dationsliste 
 
Sundhedsstyrelsen (Indsatser for Rationel Farmakoterapi) skal hermed anmode 

om udpegning af medlemmer til specialistgrupper vedr. den Nationale Rekom-

mandationsliste (NRL). Formålet med denne liste og selve arbejdet er nærmere 

beskrevet i kommissoriet for NRL.  

 

De enkelte specialistgrupper, som indgår i arbejdet, skal være bredt sammensat 

i forhold til lægemiddelfaglig ekspertise, og medlemmerne skal have solid far-

makologisk viden og indsigt i den kliniske hverdag. Derudover skal medlem-

merne evne at kigge ud over eget fagligt speciale, og dermed inddrage et bre-

dere klinisk perspektiv ved vurdering af de enkelte rekommandationer. 

 

Medlemmer udpeges for tre år af gangen med mulighed for genudpegning. 

Hvis et medlem udtræder af gruppen inden for de tre år, bedes selskabet om at 

udpege en ny repræsentant.  

 

Organisering af arbejdet 

Mødekadencen er som udgangspunkt 1-2 møder pr. år, suppleret med flere mø-

der efter behov. Første møde finder sted d. 4/2 2020 i tidsrummet 10-15. Med-

lemmer honoreres for forberedelses- og mødetid i forholdet 1:1 med en time-

takst på kr. 690,00. 

 

Specialistgruppens medlemmer må forvente en vis arbejdsindsats i form af læs-

ning og diskussion af baggrundsnotater forud for møderne, samt evt. ad hoc 

kommentering og rådgivning under udarbejdelse af rekommandationer. 

 

Sekretariatet for NRL udarbejder beslutningsreferat fra specialistgruppemø-

derne. Referatet sendes til gruppens medlemmer til kommentering hurtigst mu-

ligt efter mødets afholdelse.  

 

Specialistgruppens sammensætning 

 Dansk Selskab for Almen Medicin: 2 repræsentanter 

 Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik: 2 repræsentanter 

 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi: 1 repræsentant 



 

 Side 2 

 Dansk Selskab for Klinisk Onkologi: 1 repræsentant 

 

Formand og sekretariat varetages af IRF. 

 

Udpegning af medlemmer 

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi anmodes om at udpege 1 repræsentant til 

specialistgruppen med henblik på opdatering af hovedterapigruppen Kønshor-

moner, herunder baggrundsnotat Hormonal Antikonception og baggrundsnotat 

Hormonbehandling i klimakterie og menopause. 

 

Navn på udpegede specialistgruppemedlem bedes indmeldt til Nadia Humma 

Ahmad på nha@sst.dk senest fredag d 6 december 2019 kl. 12:00 med angi-

velse af navn, titel og kontaktoplysninger.  

 

Der indsendes en habilitetserklæring sammen med udpegningen. Vi sender link 

til udpeget medlem. Vi gør opmærksom på, at indsendelse af habilitetserklæ-

ring forud for arbejdets opstart er et ufravigeligt krav. Ved udpegningen bedes 

man være opmærksom på Sundhedsstyrelsens politik vedr. habilitet, som bl.a. 

ikke tillader samtidigt medlemskab af advisory boards indenfor samme emne-

områder hvor man skal rådgive Sundhedsstyrelsen, f.eks. som medlem af en 

faglig specialistgruppe som denne.  

 

Ved spørgsmål til habilitetsreglerne bedes man kontakte Sundhedsstyrelsens In-

formationscenter på tlf.: 72 22 74 00 eller pr. mail: sst@sst.dk. Der sendes en 

endelig kvittering for deltagelse i specialistgruppen, når habilitetserklæringen er 

godkendt.  

 

Vi ser frem til samarbejdet. 

 

 
Med venlig hilsen, 
 

 
Marlene Øhrberg Krag 

Centerchef 

Evidens, Uddannelse og Beredskab 

Sundhedsstyrelsen 
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