
Kære Marie Jonassen 
DMCG-PAL 
 
Tak for jeres henvendelse vedrørende tryghedskassen. Vi har videresendt henvendelsen til Styrelsen for 
Patientsikkerhed for en besvarelse af forslag 2 og 3, da henvendelsen efter vores umiddelbare vurdering 
primært drejer sig om patientmæssige risici. 
 
Svar på forslag 1 
I forhold til forslag 1 har vi lidt svært ved at se, at der skulle være behov for at udarbejde en national klinisk 
anbefaling (afløseren til vores tidligere koncept – national klinisk retningslinje) for tryghedskassen. 
Nationale kliniske anbefalinger er systematisk udarbejdede udsagn, der blandt andet kan bruges som 
beslutningsstøtte af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og korrekte sundhedsfaglig 
ydelser i specifikke kliniske situationer. Nationale kliniske anbefalinger er således brugbare, når man ønsker 
at få svar på, hvad der skal gøres og for hvem, men - som vi læser det - er behovet her mere organisatorisk 
end fagligt. Vi har derfor ikke planer om at udarbejde en national klinisk anbefaling for tryghedskassen. 
 
Med venlig hilsen 
Iben Lund Thonesen 
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Iben Lund Thonesen 
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Fra: Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <sst@sst.dk>  
Sendt: 12. november 2021 11:03 
Til: Sundhedsstyrelsen Evidensbaseret medicin <ebmsst@SST.DK> 
Emne: VS: Henvendelse vedrørende Tryghedskassen for døende 
 

 

 

Med venlig hilsen / Kind regards 

 

 

Pia Pedersen 

Informationsmedarbejder  

 
Lægemiddelstyrelsen 
Ledelsessekretariatet, Central Journal og Informationscenter 
T +45 44 88 95 95 
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dkma@dkma.dk 
 
Informationscenteret besvarer henvendelser både til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen  

 

 
 
 

 
 
 

Fra: Marie Jonassen <marie.jonassen@regionh.dk>  
Sendt: 11. november 2021 16:09 
Til: Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <SST@SST.DK> 
Cc: STPS <stps@stps.dk>; kontakt@sundhedsdata.dk; Lægemiddelstyrelsen DKMA <dkma@dkma.dk>; 
Henrik Larsen <henrik.larsen@regionh.dk> 
Emne: Henvendelse vedrørende Tryghedskassen for døende 
 
Til: Sundhedsstyrelsen 

Cc: Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen  

 

 

Hermed sender jeg en henvendelse fra DMCG-PAL vedrørende Tryghedskassen for døende (se 

venligst vedhæftede).  

 

 

De bedste hilsner 

 

Marie Jonassen 

Akademisk medarbejder 
 

Lindrende Behandling 
Klinik 4005 

Rigshospitalet 
Pavillonen foran opgang 4, st. 

Juliane Maries Vej 8 

2100 København Ø 
Tlf. 35455102 

 

 
 

 

 
 
 
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med 
anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik  
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