Udpegning til arbejdsgruppe vedrørende revision af dele af pakkeforløbet for kræft i urinvejene
Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe udarbejdet et
pakkeforløb for kræft i urinleder i løbet af 2013/2014. De to pakkeforløb for
kræft i henholdsvis blære og nyre, og urinleder er efterfølgende af styrelsen
søgt samlet i ét pakkeforløb for urinvejene.
I forbindelse med opfølgning på implementering af de eksisterende pakkeforløb
er Sundhedsstyrelsen blevet opmærksom på, at der kan være behov for at revidere den begrundede mistanke, da mange af de patienter der indgår i pakkeforløbet for blære- og nyrekræft ikke har kræft.
Sundhedsstyrelsen finder derfor anledning til at revidere pakkeforløbet særlig
med fokus på revision af afsnittene vedr. ’mistanke’ og ’filterfunktion’, inden
det samlede pakkeforløb for kræft i urinvejene publiceres.
Arbejdsgruppens sammensætning
Sundhedsstyrelsen anmoder hermed nedenstående parter om enten at genudpege medlemmer fra arbejdsgruppen vedr. pakkeforløb for blære- og nyrekræft og
fra kræft i urinlederen (tidligere medlemslister er vedlagt) eller udpege nye
medlemmer, som kan deltage i revisionen af de nævnte afsnit og udarbejdelse
af en henvisningsalgoritme.







Én repræsentant fra hver af de fem regioner
Én repræsentant fra Dansk Selskab for Almen Medicin
Én repræsentant fra Dansk Sygepleje Selskab
Én repræsentant fra Dansk Patologiselskab
Én repræsentant fra Dansk radiologisk selskab
3 repræsentanter fra Dansk Urologisk Cancer Gruppe

Sundhedsstyrelsens varetager formandskab og sekretariatsfunktion og kan inddrage anden ekspertise efter behov.
Tidsplan
Udpegede medlemmer bedes indmeldt til Kiser Sloth Andersen senest 8. maj på
mail ksa@sst.dk med angivelse af navn, titel og kontaktoplysninger
Der planlægges to arbejdsgruppemøder:
 1. møde d. 28. maj kl. 11-13
 2. møde d. 25. juni kl. 13-15 (tentativt)

20. april 2015
Sagsnr. 4-1612-9/16/
Reference agvn
T 93514249
E syb@sst.dk

Dagsorden og evt. mødemateriale udsendes til arbejdsgruppen 14 dage før møderne.
Arbejdsgruppemedlemmers habilitet
Det er en forudsætning for at deltage i arbejdet, at medlemmet ikke har habilitetsproblemer. Forud for første møde bedes medlemmet derfor udfylde habilitetserklæring via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Ved udpegning skal medlemmer således være opmærksomme på Sundhedsstyrelsens politik vedr. habilitet, som bl.a. ikke tillader samtidig medlemskab af advisory boards mv. indenfor samme emneområde(r), som man rådgiver Sundhedsstyrelsen indenfor som
medlem af et fagligt udvalg/arbejdsgruppe mv. Sundhedsstyrelsens vurdering af
habilitet beror altid på en konkret og samlet vurdering i det enkelte tilfælde.
Habilitetserklæringer offentliggøres med det samme på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside ved udfyldelse. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at habilitetserklæring skal udfyldes konkret ift. den enkelte arbejdsgruppe, og at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til styrelsens liste over godkendelse til samarbejde med lægemiddelindustri.
Link til udfyldelse af habilitetserklæring på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
(kræver NemID):
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet
Bemærk at der i punkt 2.3 skal svares ja, såfremt arbejdsgruppemedlemmet har
ansættelse ved et offentligt eller privat sygehus, idet Sundhedsstyrelsen fører
kontrol med alle sygehuse/afdelinger. Dernæst oplyses hvilke sygehuse/afdelinger, der er/har været tale om inden for de sidste 5 år.
Eventuelle faglige spørgsmål kan rettes til læge Agnethe Vale Nielsen,
agvn@sst.dk. Spørgsmål vedrørende udpegningen eller vedrørende habilitet
kan rettes til sekretær Kiser Sloth Andersen på e-mail ksa@sst.dk.
Med venlig hilsen
Agnethe Vale Nielsen
Assisterende læge

Side 2

