KOMMISSORIUM - af november 2016 revideret

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme
22. november 2016

Baggrund
Sundhedsstyrelsen følger løbende udviklingen indenfor udredning og behandling af hjertesygdomme og vurderer jævnligt behovet og mulighederne for organiseringen og aktiviteten på området.
Fra 2008 og frem har Sundhedsstyrelsen blandt andet fokuseret på at udvikle og
monitorere implementeringen af pakkeforløb på hjerteområdet. Formålet har
været at systematisere udredningen og behandlingen samt bidraget til en øget
ensartethed af patientforløbet.
Sundhedsstyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at der er behov for en anden beskrivelse af det samlede forløb for hjertepatienter end de eksisterende
pakkeforløb. Der er behov for en bedre sammenkobling af indsatser på tværs af
sektorer og at sætte fokus på multimorbiditet og øget differentiering af patientforløb. Derudover er der også behov for, at fremtidige anbefalinger har fokus på
forebyggelse og rehabilitering og herunder almen praksis’ og kommunens rolle
i patientforløbet.
På den baggrund er det blevet besluttet at revidere kommissoriet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme, herunder sammensætningen af udvalget, så kommuner og almen praksis i højere grad inddrages.
Det er Sundhedsstyrelsens ønske, at Udvalg for Hjertesygdomme fortsat medvirker til en hensigtsmæssig udvikling og kvalitetssikring af hjerteområdet.
Udvalgets opgaver
Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme skal yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende den samlede indsats for mennesker med
hjertesygdomme. Udvalget skal i den forbindelse:





følge udviklingen på hjerteområdet, herunder effekten af nationale, regionale og kommunale planer og initiativer
drøfte og kvalificere forslag til initiativer på hjerteområdet
understøtte nationale tiltag på området
understøtte faglig udvikling og vidensdeling
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Udvalgets sammensætning
Udvalg for Hjertesygdomme har repræsentation af følgende parter:
















Sundhedsstyrelsen (formandskab og sekretariat)
Sundheds- og Ældreministeriet (1)
Danske Regioner/regioner (1+5)
KL/kommuner (1+2)
Dansk Selskab for Almen Medicin (2)
Dansk Cardiologisk Selskab (3)
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (3)
Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (1)
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (1)
Dansk Sygepleje Selskab (2)
Hjerteforeningen (1)
Patientrepræsentant (1)
Statens Institut for Folkesundhed (sekretariat for Dansk Hjerteregister) (1)
Dansk Hjerteregister (1)
Sundhedsdatastyrelsen (1)

Sundhedsstyrelsen kan derudover ved behov supplere gruppen således, at den
nødvendige bredde i den faglige rådgivning sikres.
Udvalgets møder
Der afholdes som udgangspunkt to møder årligt. Der kan endvidere afholdes
møder ad hoc, hvis Sundhedsstyrelsen finder behov derfor.
Dagsorden og mødemateriale udsendes cirka en uge før mødet. Sundhedsstyrelsen udarbejder beslutningsreferat, der sendes til kommentering senest to uger
efter mødets afholdelse. Godkendte referater offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
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