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Tak til høringspartnere vedr. Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale 

palliative indsats 

 

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats, DMCG-PAL, takker for den positive modtagelse, 

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats, har fået. 

 

DMCG-PAL håber, at kompetenceprogrammet vil blive et vejledende styringsredskab for efteruddannelse 

og kompetenceudvikling i klinisk praksis i den palliative indsats. Det er derfor med stor glæde, at vi 

fremsender det tilrettede kompetenceprogram, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for 

Den Palliative Indsats 2011, ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft- 

del af samlet forløbsprogram for kræft” fra 2012 samt arbejdet med den reviderede 

uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen, der træder i kraft pr. 01.01.2013  

 

For at forankre implementeringen af Anbefalinger til kompetencer for social- og 

sundhedsassistenter i den palliative indsats er det afgørende at få skabt en platform, hvorfra der 

kan arbejdes videre med gode og kreative ideer til uddannelse og kompetenceudvikling.  

 

I slutningen af kompetenceprogrammet, fremstiller DMCG-PAL arbejdsgruppen overvejelser om 

implementering i uddannelse og i det daglige arbejde. DMCG-PAL hører gerne og deltager gerne i de 

initiativer, der bliver iværksat i forbindelse med implementering af anbefalingerne til kompetence for 

faggruppen i den udstrækning, det er relevant og ressourcemæssigt forsvarligt.  

 

Det er ikke afklaret, hvor ansvaret for at opdatere kompetenceprogrammet skal placeres. De fleste har 

foreslået Sundhedsstyrelsen, nogle har placeret det regionalt og få har foreslået DMCG-PAL 

 

En DMCG har til formål at udvikle og indsamle viden om palliation samt at omsætte viden til resultater, der 

kan anvendes i klinisk praksis til gavn for patienter. En af hovedopgaverne for DMCG-PAL er at udarbejde 

curriculabeskrivelser for de involverede faggrupper. DMCG-PAL begyndte dette arbejde i 2010.  

 

Nærværende anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter og anbefalinger til 

kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats kan downloades på www.dmcgpal.dk  og 

www.pavi.dk 

 

 Flere kompetenceoplæg bliver sendt i høring i 2013. 

 

 

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår 

 

 

Marianne Mose Bentzen, udviklingssygeplejerske  Henrik Larsen, overlæge 

Formand for koordinationsudvalget for uddannelse   Formand for DMCG-PAL 


