UDPEGNINGSBREV

Udpegning til referencegruppe vedr. nationale kliniske
retningslinjer for synkebesvær
Sundhedsstyrelsen igangsætter april, 2015 arbejdet med nationale kliniske
retningslinjer for synkebesvær. Dysfagi er den overordnede betegnelse for
problemer i en eller flere synkefunktioner. Årsagerne til dysfagi er mangfoldige og omfatter både motoriske, sensoriske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. Der skelnes mellem øvre og nedre dysfagi. Øvre dysfagi er relateret til mund og svælg, mens nedre dysfagi er relateret til spiserør og mavesækken. Denne retningslinje handler om øvre dysfagi. Formålet med den
kliniske retningslinje er, at afdække relevante udredningsmetoder og interventioner i forhold til øvre dysfagi, med henblik på at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer som kan medføre øget sygelighed og død,
samt sikre ernæringstilstanden. Fokus for den nationale kliniske retningslinje
er foreløbigt afgrænset til at omfatte voksne over 18 år som har øvre dysfagi.
Fokus for retningslinjen vil blive indsnævret yderligere.
Til udarbejdelse af retningslinjerne nedsættes en faglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante faglige selskaber.
Sundhedsstyrelsen nedsætter endvidere en referencegruppe bestående af andre interessenter som inviteres til at kommentere på arbejdet med retningslinjerne hhv. relativt tidligt og sent i arbejdsprocessen.
Der afholdes 2 møder i referencegruppen:



1. møde: 27. april 2015, kl. 10-12
2. møde: 22. september 2015, kl. 10-12

Arbejdsgruppen overværer referencegruppens møder.
Referencegruppens opgaver omfatter følgende:




Kommentering af afgrænsning og fagligt indhold i retningslinjerne
Bidrage med relevant faglig og organisatorisk viden
Kommentering på udkast til retningslinjer inden de sendes i høring
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Sundhedsstyrelsen skal anmode om, at der sker udpegning af repræsentanter
til referencegruppen ud fra nedenstående sammensætning:
 KL - 2 repræsentanter (heraf en fra klinisk praksis)
 Danske Regioner - 1 repræsentant
 Regionerne – op til 5 repræsentanter (udpeget af Danske Regioner)
 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - 1 repræsentant
 Socialstyrelsen – 1 repræsentant
 Danske Patienter – 1-2 repræsentanter
 Danske Handicaporganisationer – 1-2 repræsentanter
 Dansk Selskab for Klinisk Onkologi – 1 repræsentant
 Dansk Selskab for Apopleksi – 1 repræsentant
 Tandlægeforeningen – 1 repræsentant
 Audiologopædisk Forening – 1 repræsentant
Sundhedsstyrelsen arrangerer møderne for referencegruppen og kan supplere
referencegruppen efter behov.
Navne på udpegede referencegruppemedlemmer bedes indmeldt til sekretær
Tina Riis (tiri@sst.dk) senest d. 23. marts 2015 med angivelse af navn, titel
og kontaktoplysninger.
Der indhentes ikke habilitetserklæringer fra referencegruppemedlemmer.
Der bør dog i udpegningen skeles til, at Sundhedsstyrelsen bl.a. ikke tillader
medlemskab af relevante advisory boards m.v. samtidig med at man rådgiver
styrelsen og at de enkelte medlemmer har pligt til løbende og uopfordret at
gøre opmærksom på eventuelle habilitetsproblemer. Det skal bemærkes, at
den nationale kliniske retningslinje vil beskæftige sig med udvalgte dele af
patientforløbet, og at fokus for retningslinjen vil blive afgrænset yderligere.
Udpegede repræsentanter bedes orienteres sig i vedlagte notat ”hvad er en
national klinisk retningslinje (NKR)?” forud for arbejdet.
Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen

Søren Brostrøm
Enhedschef, Sygehuse & Beredskab
Sundhedsstyrelsen
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