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Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne
vedrørende Beretning 18/2019 om adgangen til specialiseret
palliation
Statsrevisorerne har i brev af 21. august 2020 fremsendt beretning 18/2019 om
adgangen til specialiseret palliation og samtidig anmodet om en redegørelse for de
foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for, at der med beretning 18/2019 sættes fokus
på et meget væsentligt område, og at der er megen brugbar information i
beretningens afdækning af regionernes arbejde med udvikling af den specialiserede
palliation.
Det er min opfattelse, at adgangen til specialiseret palliation i løbet af de seneste 20
år løbende er forbedret, og at det palliative område som helhed er i en positiv
udvikling blandt andet som følge af det styrkede faglige fokus og den politiske
prioritering af området. Jeg forventer, at denne udvikling fortsætter de kommende
år, og jeg finder, at bidragene fra regionerne afspejler, at der er et styrket fokus på, at
den gode udvikling forsætter.
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Udtalelser fra regionsrådene og Danske Regioner
Da beretningen angår regionernes virksomhed, har jeg bedt om et bidrag fra
regionerne, som vedlægges.
Derudover vedlægges Danske Regioners Positionspapir for udvikling af den palliative
indsats fra august 2020. Med positionspapiret fra Danske Regioners Sundhedsudvalg
er det besluttet at arbejde med en fælles regional position, som bl.a. skal ses som et
svar på Rigsrevisionens undersøgelse indeholdende konkrete eksempler på
udviklingen af det palliative område. Positionspapiret indeholder fire overordnede
pejlemærker og 15 anbefalinger, som skal styrke den palliative indsats og sikre, at alle
patienter og patientgrupper med behov får tilbudt specialiseret palliation
Den seneste udvikling i regionerne
Det fremgår af bidragene fra regionerne, at regionerne tager kritikken fra
Statsrevisorerne til efterretning - både for så vidt angår den manglende lige adgang
for ikke-kræftpatienter til specialiseret palliation og for så vidt angår den manglende
systematiske og effektive identifikation af behov for specialiseret palliation.
Jeg har noteret mig, at der i budgetaftalen for 2021 i Region Nordjylland er afsat 1,5
mio. kr. fra 2021 og frem til blandt andet efteruddannelse i palliation samt
ansættelse af yderligere personale. Herudover er det besluttet, at der skal udarbejdes
en plan for palliation i regionen. Regionen vil i udmøntningen af midlerne,
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arbejde på at sikre en systematiseret identifikation af, hvilke patienter der har behov
for en specialiseret indsats.
Jeg har yderligere noteret mig, at det af Region Midtjyllands budgetforlig for 2021
fremgår, at regionen har en ambition om at sikre, at patienterne får en værdig
afslutning på livet. Og at man har igangsat et arbejde med at revidere
samarbejdsaftalen om palliation, hvor det overordnede formål er at sikre en
sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorerne for patienterne og
pårørende.
Jeg har bemærket, at Region Sjælland er i gang med at afdække området vedrørende
tilbagehenvisninger med henblik på at minimere antallet af tilbageviste henvendelser
til den specialiserede palliation. Region Sjælland oplyser desuden, at den vil sikre en
systematisk afklaring af det palliative behov og en mere optimal udnyttelse af den
eksisterende kapacitet.
Jeg har også bemærket, at Region Syddanmark ved budgetforliget for 2021 har afsat
8 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. fra 2022 og frem til at styrke den regionale indsats på
området, herunder initiativer der skal trække i retning af et styrket fokus på palliative
behov, herunder især for ikke-kræftpatienter.
Endelig har jeg bemærket, at Region Hovedstaden med budgetaftalen 2021 har afsat
3 mio. kr. til at udvide de udgående palliative teams til at understøtte flere livstruede
syge patienters ønske om at blive længst muligt og dø i eget hjem, og at man har
igangsat et arbejde med en ny regional kræftplan, hvor formålet er at sikre, at
patienterne oplever mere sammenhængende og effektive patientforløb med stadig
bedre kvalitet.
Sammenfatning
Den samlede vurdering er således, at der med de initiativer og overvejelser, som er
igangsat i regionerne, er taget hånd om de kritiske punkter, statsrevisorerne har
bemærket, og at der er tilvejebragt grundlag for forsat løbende fokus på og udvikling
af den specialiserede palliation i regionerne, så danske patienter også fremover får en
hurtig og god behandling på et kvalitativt højt niveau.
Jeg tilslutter mig Rigsrevisionens opfattelse af, at udfordringerne med adgangen til
specialiseret palliation blandt andet kan adresseres i Task Force for Patientforløb for
Kræft- og Hjerteområdet, da implementeringen af ”Anbefalingerne for den palliative
indsats” og ”Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation” følges i dette regi.
Der er tilsendt kopi af dette brev til Rigsrevisionen på rr@rigsrevisionen.dk
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