Baggrund
Ved spørgeskemaundersøgelse og til DSG årsmøde i 2015 var der fra medlemmernes side ønske om
at selskabet tog initiativ til en national ensretning af de geriatriske guidelines/instrukser/
vejledninger som aktuelt foreligger på de geriatriske afdelinger. Samtidig forventes det, at der fra
Sundhedsstyrelsen på sigt vil komme et krav om sådanne vejledninger som led i et ønske om
national ensretning af behandlingsregimer.
Derfor er det i DSG bestyrelsen besluttet at etablere et forum med henblik på over en 5-10 års
periode at få etableret nationale vejledninger indenfor basis geriatriske emner, således at der
forligger vejledninger tilgængelige på internettet koblet til DSG hjemmeside.
(Etablering af NBV Geriatri er inspireret af www.endo.dk )
Behandlingsvejledninger
Formålet med nationale behandlingsvejledninger er:
•
•
•

At samstemme udrednings og behandlingsvejledninger i forskellige dele af Danmark og
derved sikre større ensartethed i behandlingen af patienter med geriatriske sygdomme.
At stille ajourførte behandlingsvejledninger til rådighed for afdelinger, der behandler
geriatriske patienter.
At tilbyde afdelingerne et redskab, som kan støtte opnåelsen af kompetencerne i
speciallægeuddannelsen.

DSG behandlingsvejledninger skal betragtes som vejledende og fritager ikke behandlere i det
danske sundhedsvæsen for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den
individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. Behandlingsvejledningerne
er, som ordet siger, vejledende, og behandlende læge kan efter individuelt kvalificeret skøn fravige
disse.
DSG har det overordnede ansvar for behandlingsvejledningernes faglige indhold, som er
tilvejebragt af selskabets arbejdsgrupper. Tovholderne har ansvar for at de enkelte vejledninger
opdateres efter retningslinjerne.
Opbygning
•

NBV skabelon geriatri

Formidling
•

NBV årshjul

Struktur af arbejdsgrupper
•
•

Det tilstræbes at der hvert år nedsættes arbejdsgrupper som i løbet af det næste år skal stå for
udfærdigelse af en given vejledning.
De stiles mod at der hvert år laves 2-3 nye vejledninger (alt efter hvor stort et område det
dækker).
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For hver arbejdsgruppe udpeges en tovholder som er ansvarlig for processen, den endelige
sammensætning af arbejdsgruppen og at der foreligger en vejledning til næste møde.
Styregruppen har kompetence til at beslutte hvem der skal være tovholder.
Alle er velkomne til at deltage i arbejdsgruppen, men det tilstræbes at der i hver gruppe er
repræsenteret geriatriske afdelinger med en bred geografisk sammensætning af såvel ældre
som yngre geriatere. Optimal størrelse af gruppen er 3-8 personer.
Den enkelte gruppe er ansvarlig for udfærdigelse af vejledningen – kommunikation kan
foregå via mail og møder (DSG yder transport godtgørelse til et årligt møde, gælder dog
ikke møder i forbindelse med årsmødet)
Vejledningen vurderes på årsmødet (skal være udsendt til DSG medlemmer senest 4 uger
før mødet).
Såfremt et DSG medlem ikke har mulighed for at komme til mødet kan kommentarer sendes
til styregruppen.
Såfremt vejledningen godkendes på årsmødet – lægges den umiddelbart efter på
hjemmesiden.
Såfremt der er ønske om revidering kan denne laves og efterfølgende kan den ved mindre
revision godkendes af styregruppen, ved større revision tages vejledningen op igen på næste
årsmøde møde.
Tovholder for arbejdsgruppen er ansvarlig for at vejledningen holdes opdateret – således at
denne laver mindre rettelser som formidles til hjemmesiden. Ved større ændringer skal den
diskuteres på næste årsmøde inden godkendelse.
Tovholder er ansvarlig for vejledningen indtil denne er overdraget til en anden tovholder .
En tovholder kan maks fortsætte i 9 år som tovholder på en vejledning
Alle arbejdsgruppemedlemmer skal i NBV’en anføre interessekonflikter.
En arbejdsgruppes tovholder må ikke være tilknyttet et for NBV’en relevant medicinalfirma
som aktieindehaver eller medlem af advisory board.
Samarbejde med lægemiddelindustrien som investigator (primær og/eller co-investigator),
lønnet foredragsholder eller underviser kan accepteres når dette er anmeldt til
Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler. Dette skal dog fremgå af NBV’en – det er ikke
tilstrækkeligt at linke til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Årlige møder
•

Arbejdsgrupperne planlægger selv eventuelle møder i løbet af året. NBV’en fremlægges og
diskuteres ved årsmødet.

Styregruppen
•
•
•
•
•
•
•

Styregruppen har ansvaret for:
Afholdelse af årlige møder i forbindelse med årsmødet, såvel den praktiske planlægning
samt program.
Endelig stillingtagen til hvilke vejledninger der skal arbejdes med det næste år
Nedsættelse af arbejdsgrupper i samarbejde med tovholderen
Endelig stillingtagen til godkendelse af vejledninger
Består af 4 personer initialt nedsat af DSG bestyrelse med bred national fordeling.
NBV Geriatrisk Styregruppe er et underudvalg under DSG bestyrelse.
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Den initiale styregruppe består uændret de første 2 år herefter løbende udskiftning
medlemmerne hvert 4. år således at der fra den oprindelige styregruppe, dog kun udskiftes 2
person om året.
I styregruppen, defineres formand, de øvrige er menige medlemmer.
Styregruppen er som hovedregel selvsupplerende således at DSG medlemmer kan kontakte
denne og vise interesse eller styregruppen kan opfordre medlemmer til at blive medlemmer.
Styregruppen udpeger selv en formand. Dog har DSG bestyrelsen den endelige
beslutningskompetence i tilfælde af uenighed vedr. styregruppens arbejde eller
sammensætning.

Aktuel styregruppe
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