
 

Referat FU-møde 11. juni 2019, Bispebjerg Hospital 8.00-12.00 
Tilstede: Henrik Larsen (HL), Birgit Villadsen (BV), Mogens Grønvold (MG) og Tina Harmer Lassen (THL) 
(referent) 
 

Dagsorden   

1. Tryghedskassen og samarbejde 

med DSPAM og FSP 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har henvendt sig angående en 
opmærksomhed omkring Tryghedskassen. Henrik har været i dialog 
med styrelsen, og HL vil henvende sig til styrelsen igen med 
yderligere punkter, som kræver opmærksomhed. 
 
HL orienterer Lisa og Anette om forløbet. 
 
Tina bliver stående som kontaktperson på hjemmesiden. 
 

2. Kort orientering fra EAPC-
konferencen i Berlin 

THL, MG og HL orienterede om relevante oplæg fra konferencen. 

3. Orientering om møde vedr. 
fagområdegodkendelse v. BV 

BV orienterede om møde med det Nationale Råd for 
fagområdegodkendelse i DSR. Processen med fagområdegodkendelse 
fungerer godt. Der mangler midler til afholdelse af møder mm. DSR 
lagde op til en omfattende ansøgningsproces. 
BV har opfordret rådet til at revurdere styregruppen, som aktuelt kun 
består af Lene og BV.  

4. Planlægning af bestyrelsesmøde 
i efteråret  

THL har taget kontakt til Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ 
Fysioterapi, som vil finde en repræsentant til at deltage i bestyrelsen. 
 
Musikterapeuterne har allerede udvalgt en repræsentant til at indgå i 
bestyrelsen, såfremt bestyrelsen godkender forretningsudvalgets 
anbefaling om at udvide bestyrelsen med en musikterapeut. 
 
Der tages stilling til eventuelt indhold af bestyrelsesmødet efter 
næste FU-møde, som finder sted i september. 

5. Kort orientering om status for 

kliniske retningslinjer v. THL 

 

Non-farma dyspnø retningslinjen godkendes via faglige selskaber og 
RKKPs retningslinjesekretariat, og ikke via CFKR. 
 
Sorg: Arbejdsgruppen er næsten på plads. 
 
Åndelig omsorg: Den engelske oversættelse er færdiggjort, så vi er i 
gang med processen. 
 
Ifht dødsrallen retningslinjen afventer vi dialog med styrelsen for 
patientsikkerhed. Når retningslinjen skal opdateres, skrives der til 
arbejdsgruppen et halvt år før opstart. 



6. Tidlig planlægning af næste 
årsdag? 

THL kontakter Niels Christian Hvidt og Lisbet om muligheden for, at 
der kan laves et implementeringsseminar ved næste årsmøde om 
retningslinjen om åndelig omsorg. 

7. Økonomi Det undersøges til næste FU-møde, hvordan økonomien ser ud ifht til 
løn til THL. 

8. Dato for næste og evt. 
kommende FU møder? 

Følgende datoer for FU-møder blev valgt: 
Tirsdag den 24. september kl. 10-14 
Onsdag den 20. november kl. 10-14. 

9. Evt. MG orienterede om kommende møde i DPDs bestyrelse, hvor fokus 
vil være på, hvilke delelementer fra LKT-projektet, der skal 
videreføres efter LKT projektet lukkes ned. 

 

 


