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Punkt 1. 

Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste møde blev godkendt på mail tidligere. 



Punkt 2. 

Status for de kliniske 

retningslinier 

Birgit fremlagde status for de kliniske retningslinier. Der blev især lagt 

vægt på udfordringerne for de nye arbejdsgruppe, på baggrund af 

erfaringerne fra de første arbejdsgrupper, bl.a.: 

- hvordan sikres de rette kompetencer i arbejdsgrupperne. Det blev 

foreslået at deltagerne selv skal placere sig i forhold til de kompetencer, 

der er beskrevet i arbejdsprocesdokumentet. Der kan være en forskel 

mellem de kriterier, som er opstillet, og de kompetencer, der er i feltet. 

- Det er vigtigt med en klar udmelding til deltagerne i de nye 

arbejdsgrupperne om, at det vil kræve noget tid også fritid at gå ind i 

dette arbejde. 

- De Kliniske retningslinier kan ikke udarbejdes på et år med 

godkendelsesproceduren, det vil komme til at tage længere tid. 

Punkt 3. 

Status for 

uddannelsesgruppen 

Status for uddannelsesgruppen er, at der efter et godt internatet er nedsat 

følgende arbejdsgrupper: 

En gruppe for læger som arbejder fra grunduddannelse til det 

specialiserede niveau 

Tre grupper der arbejder med uddannelse for sygeplejersker på hhv. 

grund-, basis og specialistniveau. 

I koordinationsgruppen arbejdes der med det tværfaglige samarbejde. 



Endvidere arbejdes der på at etablere en uddannelsesgruppe for 

fysioterapeuter og der er indgået et samarbejde med psykologerne, som 

Mai-Britt står for, de er i gang med et internationalt arbejde. 

Der er et stort engagement i gruppen og det første arbejde, der er begyndt 

er en beskrivelse af ”kompetencer” for læger og sygeplejersker på de 

forskellige niveauer. 

Punkt 4. 

Status for databasen 

Status for databasen er, at indtastningen i KMS er godt i gang, der er ca. 

6000 indtastede i databasen og 34 ud af 37 steder indtaster data. 

Fejl- og mangel rapporter for de enkelte steder er delvist udarbejdet, men 

mangler at blive tjekket med flere afdelinger, dette er på nuværende 

tidspunkt kun sket et enkelt sted. 

Der er sket ændringer i organisationen, således af EKK og 

Kompetencecenter Øst (som databasen er tilknyttet) nu et lagt ind under 

Koncern IT i Region Hovedstaden og samtidig er der sket fyringer. Det 

er endnu usikkert, hvad denne ændring vil betyde for databasen, men 

Steffen Høgskilde som har stået for denne databasen er ikke længere 

ansat i kompetencecenteret. 

Punkt 5. 

Koordinationsgruppe for 

forskning 

Det er tanken at etablere en koordinationsgruppe for forskning i DMCG-

PAL, men denne gruppe er endnu ikke nedsat. Formålet med en 

koordinationsgruppe for forskning blev diskuteret på mødet og flere 

forskellige muligheder blev fremlagt bl.a. at formålet kunne være, at 



generere ideer til forskningsprojekter og styrke samarbejdet mellem de 

forskellige steder for palliativ indsats. 

Det er vigtig at sikre, at alle relevante personer inviteres og der skal 

således skrives ud til de institutioner, der forsker på området. 

Der var enighed om, at dette ikke er tænkt som en erstatning af det 

forskningsnetværk for palliation, der i forvejen eksisterer. 

Punkt 6. 

Brugerinddragelse 

Der er med hjælp fra Kræftens Bekæmpelse og Hospice Forum Danmark 

udpeget 4 brugere til DMCG-PAL. Der holdes møde den 18/11-10, hvor 

Henrik deltager. Det blev diskuteret hvordan et ”brugerpanel” skal være i 

DMCG-PAL og der var enighed om, at brugerpanelet skal præsenteres 

for alt det arbejde, der udgår fra DMCG-PAL, hvor det giver mening. 

Punkt 7. 

2011 

Møder i 2011: 

Den 31/1-11 i Vejle 

Den 2/3-11 (efterfølgende bestyrelsesmøde) Kbh 

Den 3/5-11 

Den 21/6-11 Kbh 

Den 13/9-11 (efterfølgende bestyrelsesmøde) Jylland 



Punkt 8. 

Årsdag i DMCG-PAL den 

1. feb. 2011 

Programmet for årsdagen blev diskuteret og planlagt. 

Programmet for dagen skal indeholde alle de aktiviteter som er i gang i 

DMCG-PAL. 

Den kliniske retningslinie for Dyspnø skal fremlægges og diskuteres i 

plenum med et inviteret panel som på forhånd har læst retningslinien. De 

resterende retningslinier fremlægges og diskuteres i 4 parallelle 

workshops. 

Uddannelsesgruppen fremlægger deres arbejde i 5 parallelle workshops. 

Det er endvidere ønsket at få en hovedtaler på programmet som evt. vil 

kunne skabe overblik og sammenhæng over de forskellige 

arbejdsområder i DMCG-PAL og trække tråde videre til den kliniske 

hverdag og patientperspektivet. 

Lene sørger for skilte, hvor deltagerne selv kan skrive navn etc. 

Punkt 9. 

Evaluering af arbejdet i 

DMCG-PAL 

Det er vigtigt, at vi får skrevet historie, om det arbejde, der indtil nu er 

foregået i DMCG-PAL og de erfaringer, der er gjort undervejs, så det 

ikke glemmes. Det aftales, at dette arbejde påbegyndes med at Helle og 

Stina i fællesskab udarbejder en tidslinie med de vigtigste begivenheder i 

DMCG-PAL, som videresendes til Mathilde og Henrik, der følger op. 

Dette vil med tiden kunne udbygges. 



Punkt 8 Evt. Henrik og Birgit orienterede om mødet i Sundhedsstyrelsen om revision 

af kræftpakkerne, som begynder til foråret. Sundhedsstyrelsens tanke var 

at palliation skulle ind i alle kræftpakkerne, hvilket ikke er tanken i 

DMCG-PAL som slog på et generisk forløb, hvilket Region 

Hovedstaden støttede op om. Der er endnu ikke klarhed over hvilken 

model der vælges. 

Endvidere blev det fremlagt at Sundhedsstyrelsen vil gå i gang med at 

udarbejde nye nationale anbefalinger for palliation som ønskes færdige i 

2011. 

Næste møde er den 31. jan. 2011 i Vejle 

 


