
 

 

 

 

 

 

 

Til adressaterne på høringslisten  

      

 

 

 

Høring vedrørende ’Kvalitetssikring af patientuddan-

nelse’ 
 
Vedlagt fremsendes et høringsudkast til rapporten ’Kvalitetssikring af pati-

entuddannelse’. 

 

Som led i den forstærkede indsats for patienter med kroniske sygdomme 

(www.sst.dk/kronisksygdom) er Sundhedsstyrelsen i gang med at udarbejde 

anbefalinger vedrørende kvalitetssikring af patientuddannelse i kommuner 

og regioner. Det bemærkes i den forbindelse, at ’Forløbsprogrammer for 

kronisk sygdom – den generiske model’ er i en sideløbende høring. 

 

I de senere år er der gjort en stor indsats i regioner og kommuner for at ud-

vikle og afprøve patientuddannelsesprogrammer, og en bredere udbredelse er 

undervejs. Det er væsentligt, at den tilbudte patientuddannelse har den for-

nødne indholds- og læringsmæssige kvalitet og tilbydes til de rette borgere 

på det rette tidspunkt. Formålet med rapporten er netop at understøtte den 

videre udvikling gennem en række anbefalinger. 

 

Rapporten tager afsæt i Sundhedsstyrelsens MTV om patientuddannelse fra 

2009 suppleret med bidrag indhentet via erfa-møder og workshops om pati-

entuddannelse, som fagpersoner fra regioner, kommuner o.a. institutioner 

har deltaget i. Derudover har Sundhedsstyrelsen fået rådgivning fra Styre-

gruppen for kronisk sygdom og Referencegruppen for kronisk sygdom.  

 

Høringen foretages blandt parterne på høringslisten, der fremgår sidst i bre-

vet, og derudover er der åben adgang til at afgive kommentarer. Materialet 

offentliggøres på Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk. 

 

Der ønskes særligt kommentarer til anbefalingernes udformning, relevans og 

brugbarhed set i forhold til formålet med rapporten. 

 

Efter høringen forventer Sundhedsstyrelsen at færdiggøre publikationen og 

udgive den inden udgangen af 2012. 

 

Fristen er torsdag den 20. september 2012. Høringssvar bedes fremsendt 

elektronisk til fobs@sst.dk. Anfør venligst ”Høringssvar vedr. Den generiske 

model for forløbsprogrammer” i emnefeltet. Evt. spørgsmål til høringen kan 

sendes til fuldmægtig Louise Dybdal, ljo@sst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jette Jul Bruun 

Enhedschef 
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Sundhedsstyrelsen 

Høringsliste 
Socialministeriet 

Socialstyrelsen 

Beskæftigelsesministeriet 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 

Undervisningsministeriet 

National Sundheds-it (Statens Serum Institut) 

Danske Regioner 

Regioner 

KL 

Kommuner 

Danske Patienter 

Danske Handicaporganisationer 

Lægeforeningen 

Praktiserende Lægers Organisation  

Lægevidenskabelige Selskaber 

Dansk Selskab for Almen Medicin 

Dansk Sygeplejeråd 

Dansk Sygepleje Selskab 

Danske Fysioterapeuter 

Dansk Psykolog Forening 

Dansk Socialrådgiverforening 

Ergoterapeutforeningen 

Foreningen af Kliniske Diætister 

Kost- & Ernæringsforbundet 

Dansk Selskab for Folkesundhed 

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren 

Pædagogisk orienterede institutter på Aarhus Universitet, Københavns Uni-

versitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet 

Forskningsenheden for Almen praksis i København 

Forskningsenheden for Almen praksis i Odense 

Forskningsenheden for Almen praksis i Aarhus 

Professionshøjskolerne 

Statens Institut for Folkesundhed 

Komiteen for Sundhedsoplysning 

Steno Center for Sundhedsfremme 


