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Til adressaterne på den vedlagte høringsliste 

 

Høring: Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres 

familier 

Sundhedsstyrelsen sender hermed ”Anbefalinger for palliative indsatser til 

børn, unge og deres familier” i offentlig høring. 

 

Der findes i dag ikke separate danske anbefalinger eller retningslinjer for palliative 

indsatser til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme. Palliati-

on til børn og unge indgik i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative ind-

sats fra 2011, som blev revideret i 2017. Det blev med Finanslov 2018 besluttet at 

udarbejde særskilte anbefalinger, der beskriver rammerne for og indholdet i den 

palliative indsats for børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme. 

Derfor er dette område ikke inkluderet i anbefalinger fra 2017, som nu udelukken-

de er målrettet palliative indsatser til voksne. 

 

Formålet med anbefalingerne er at beskrive en fælles faglig ramme og indhold for 

området med henblik på at understøtte synergien og sammenhængen mellem de ek-

sisterende tilbud samt den fremadrettede kvalitet og udvikling. Anbefalingerne har 

fokus på den palliative indsats til familier med børn og unge med livstruende eller 

livsbegrænsende sygdom, hvad enten indsatsen foregår i hjemmet, på sygehuset el-

ler hospice o.l., på organiseringen og ansvarsfordelingen samt på samarbejde og 

koordinering på tværs af sektorer og aktører.  

 

I forbindelse med arbejdet har Sundhedsstyrelsen nedsat en bredt sammensat ar-

bejdsgruppe, der har medvirket til drøftelser og kvalificering af anbefalingerne.  

 

Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Plan-

lægning på plan@sst.dk senest fredag den 10. august 2018 kl. 12.00.  

 

Anfør venligst ”Høringssvar vedrørende ’Anbefalinger for palliative indsatser til 

børn, unge og deres familier’” i emnefeltet. 

 

Som det fremgår af høringslisten, er anbefalingerne sendt i bred høring. Hvis I vur-

derer, at der er relevante høringsparter, som ikke fremgår af høringslisten, vil 

Sundhedsstyrelsen bede jer om at videresende høringsudkastet.  

 

På forhånd tak. 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Hansen  

Sektionsleder 
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