UDPEGNINGSBREV

Udpegning til arbejdsgruppe til fagligt oplæg for en
national smertehandlingsplan
Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på
sundhedsområdet, er der afsat 14,3 mio. kr. til smerteområdet i perioden
2018-2021. Sundhedsstyrelsen skal på den baggrund udarbejde et fagligt oplæg til en national smertehandlingsplan på baggrund af en afdækning af
smerteområdet. I den forbindelse nedsætter Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe til udarbejdelse af det faglige oplæg.
Der forventes afholdt 2 workshops i arbejdsgruppen.
Mødedatoerne i arbejdsgruppen er:



1. workshop: 15. januar 2019 kl. 10-15.
2. workshop: 14. maj 2019 kl. 10-15.

Arbejdsgruppens sammensætning, rolle og opgaver er uddybet i kommissoriet. Sundhedsstyrelsen skal anmode om, at der sker udpegning af repræsentanter ud fra nedenstående sammensætning:















1 repræsentant udpeget af Sundhedsstyrelsen (formandsskab)
1 repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin
1 repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensivmedicin
1 repræsentant udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab
1 repræsentant udpeget af Dansk Neurologisk Selskab
1 repræsentant udpeget af Dansk Ortopædisk Selskab
1 repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi
1 repræsentant udpeget af Dansk Psykolog Forening
1 repræsentant udpeget af Dansk Sygepleje Selskab
1 repræsentant udpeget af Ergoterapeutforeningen
1 repræsentant udpeget af Dansk Socialrådgiverforening
3 repræsentanter udpeget af Danske Regioner (repræsentanter kan
dels have relevant klinisk erfaring, dels erfaring med kvalitetssikring – f.eks. repræsentanter fra Regionernes Kliniske Udviklings
Program)
2 repræsentanter udpeget af Kommunernes Landsforening (vi beder
om, at der tilstræbes en rimelig geografisk fordeling)
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1 repræsentant udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet
1 repræsentant udpeget af Foreningen af kroniske smertepatienter
1 repræsentant udpeget af Danske Patienter
1 repræsentant udpeget af Gigtforeningen

Navne på udpegede repræsentanter bedes indmeldt til Sundhedsstyrelsen på
mail eub@sst.dk senest den 13. november 2018 med angivelse af navn, titel
og kontaktoplysninger.
Ved udpegningen bedes I være opmærksom på Sundhedsstyrelsens politik
vedr. habilitet, som bl.a. ikke tillader medlemskab af relevante advisory
boards samtidig med, at man rådgiver Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring udfyldes elektronisk af den indstillede repræsentant, således at den foreligger, når vi modtager navnet på repræsentanten. Det er et ufravigeligt krav
for deltagelse i møderne, at habilitetserklæring er udfyldt og godkendt. Potentielle repræsentanter, som er i tvivl om egen habilitet, opfordres til at kontakte os, inden de udfylder erklæringen, da udfyldte habilitetserklæringer automatisk offentliggøres på vores hjemmeside. Udfyldelse af habilitetserklæring sker via følgende link, hvor der også findes yderligere information:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet
Vi ser frem til samarbejdet.

Med venlig hilsen
Marlene Øhrberg Krag
Centerchef
Evidens, Uddannelse og Beredskab
Sundhedsstyrelsen
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