
 
Godkendt 17. april 2018 

 

KOMMISORIUM CIRROSE INTERESSEGRUPPE 
 

FAGLIG INTERESSE GRUPPE: 

Interesse gruppe for ambulant opfølgning af patienter med levercirrose i Danmark. 

 

Formål: 

At sikre mulighed for 

 Forbedring af overlevelsen 

 Forbedre livskvaliteten 

 

Metode: 

 Forbedre og ensarte den ambulante opfølgning  

 Sikre at nationale og internationale anerkendte behandlinger/guidelines følges og 

implementeres 

 Sikre tidlig opsporing af komplikationer  

 Forbedre patientens forløb igennem systemet.  

 Sikrer sektor overgange herunder kontakt til/samarbejde med primærsektor 

 Definere hvilke opgaver i den ambulante opfølgning, der kan uddelegeres til andre 

faggrupper 

 

ORGANISERING: 

INITIATIVTAGERE 

Anette Fialla, overlæge, Odense Universitets Hospital og Ane Teisner, overlæge, Herlev Hospital.  

 

STYREGRUPPEN: 

Læger med klinisk og/eller videnskabelig interesse indenfor cirrose. Gruppen er således bredt 

repræsenteret geografisk, uddannelsesmæssigt og aldersmæssigt. Sammensætningen er således: 

 

Region Hovestaden 1,8 mio (3 personer) – Lise Hobolth, HH, Ane Teisner, Herlev, Frank Schiødt, 

BBH 

Region Sjælland 0,8 mio (1 person) Sanne Dam Larsen, Køge 

Region Syddanmark 1,2 mio (2 personer) Annette Fialla, OUH, Mette Munk Lauridsen, Esbjerg 

Region Midtjylland 1,3 mio (2 personer) Niels Kristian Aagard AUH, Sabine Becker, Silkeborg  

Region Nordjylland 0,6 mio (1 person) Peter Holland Fischer, Ålborg 

 

DSGH’s bestyrelse kan på ethvert tidspunkt indkalde tovholder eller enkelte medlemmer af 

interessegruppen til bestyrelsesmøde, hvis der findes behov herfor.  

 



 
ARBEJDSGRUPPER: 

Styregruppen kan ved behov nedsætte en/flere arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke faglige 

emner indenfor interessegruppens faglige område 

Arbejdsgruppen har en tovholder som 

 Kan foreslå medlemmer til en arbejdsgruppe 

 Er ansvarlig for gennemførelse af arbejdsgruppens opgaver og indenfor den aftalte 

tidsramme 

 

Styregruppen har det overordnede ansvar for arbejdsgruppens funktion og skal godkende evt. 

faglige beslutninger 

. 

 

VEJLEDNINGER 

Der udfærdiges et idekatalog som kan benyttes til inspiration i den ambulante opfølgning af denne 

patientgruppe. Idekataloget skal godkendes i guideline udvalget (DSGH) og i DSGH’s bestyrelse. 

 

TILGÆNGELIHED 

Idekataloget kan efter ovennævnte godkendelser præsenteres på DSGH’ årsmøde og det vil 

efterfølgende være tilgængelig på hjemmesiden. Kommentarer kan tilsendes styregruppen. 

 

RAPPORTERING 

Tovholder udsender minimum én gang årligt en status for interessegruppens arbejde tilgængelig på 

hjemmesiden 

 

ØKONOMI  

Interessegrupper kan søge om økonomisk støtte fra DSGH ved afholdelse af faglige møder. Budget 

til særlige arrangementer skal forelægges DSGH´s bestyrelse senest 4 uger før afholdelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


