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Referat fra mødet i DMCG-PAL Forretningsudvalget den 18. august 2010 på Bispebjerg Hospital 

Til stede: Henrik Larsen, Helle Timm, Mai-Britt Guldin, Lene Jørgensen, Birgit 

Villadsen og Mathilde Rasmussen 

Referent: Mathilde Rasmussen 

Dagsorden: · Godkendelse af referat fra FU-møde den 07.07.2010 

· Kliniske retningslinier 

o Arbejdsproces for udarbejdelse af kliniske retningslinier 

o Budget - kliniske retningslinier 2011 

o Hvordan sikres kompetencerne i arbejdsgrupperne? 

o Temadag den 26.10.2010 om skriveprocessen. 

o Godkendelse af kliniske retningslinier 

• Budget DMCG-PAL 2011 

• Internat til planlægning af årsmødet den 1. feb. 2011 

• Evt. 



Punkt 1. 

Godkendelse af referat 

Referatet fra mødet den 7. juli blev godkendt med tilføjelser af Helle og 

Mai-Britt. 

Punkt 2. 

Kliniske retningslinjer 

Formand for Koordinationsgruppen for kliniske retningslinier, Birgit 

Villadsen, var positiv over beslutningen om at forsøge at åbne 

forretningsudvalget op for formændene for Koordinationsgruppen for 

hhv. kliniske retningslinier og uddannelse. Birgit mente, at der er behov 

for et tættere samarbejde for at holde hinanden orienteret om arbejdet. 

• Arbejdsprocessen 

Birgit fremlagde arbejdsprocessen for de kliniske retningslinier på 

baggrund af et udarbejdet skema, der gav overblik over hele processen i 

udarbejdelse af de kliniske retningslinier 

• Budget 2011 

Udkast til budget for 2011, var udarbejdet i sammenhæng med 

arbejdsprocessen og udgifter til de forskellige faser. Budgettet blev 

fremlagt og diskuteret. Der vil i 2011 være behov for at have yderligere 

sekretærbistand og hjælp fra fx en bibliotekar. Endvidere blev behovet 

for mere støtte undervejs i udarbejdelsen af kliniske retningslinier 

diskuteret evt. i form af en gennemgående person til at støtte grupperne i 

deres arbejde samt frikøb af formanden. Godkendelsesproceduren for 



kliniske retningslinier er endnu en udgift, som skal tilføjes i budgettet. 

• Hvordan sikres kompetencerne i arbejdsgrupperne 

Kompetencerne i arbejdsgrupperne skal sikre gennem de opstillede 

kriterier fra kommissoriet om fag- og tværfaglighed samt 

repræsentativitet. Det blev diskuteret, om sammensætningen af 

tværfaglighed i de nye arbejdsgrupper for 2011 skal fastlægges af 

Koordinationsgruppen for kliniske retningslinier. Dette vil blive drøftet i 

Koordinationsgruppen for kliniske retningslinier på næste møde den 2/9-

10. 

Kriterierne for sammensætningen af arbejdsgrupper bør meldes ud, så 

personer, der melder sig til arbejdet, og deres ledere er bekendte med 

disse. For at sikre den rette sammensætning af arbejdsgrupperne vil der 

være behov for at deltagerne beskriver deres kompetencer og erfaringer. 

Det er endvidere væsentligt, at lederne orienteres, så der sikres 

ledelsesmæssig opbakning til arbejdet. 

• Temadag 

Temadag om skriveprocessen blev fremlagt og der var opbakning til 

afholdelsen af en sådan temadag. Birgit tager stilling til, om hun selv står 

for undervisningen eller der er behov for at hente en underviser udefra. 

• Godkendelsesprocedure af kliniske retningslinier 



Flere modeller for godkendelsesproceduren af de kliniske retningslinier 

blev diskuteret og der var især enighed om at benytte en anerkendt 

institution og købe sig til den metodemæssige bedømmelse. Birgit tager 

kontakt til Clearing House for mere information om muligheden for at 

benytte dem i godkendelsesproceduren. 

Punktet vil blive taget op på bestyrelsesmødet den 16. sep. 2010. 

Endvidere informerede Birgit om, at de nye arbejdsgrupper i 2011 bliver 

:Delir, obstipation, lymfødem, ”de sidste 48 timer”. Det er usikkert om 

der bliver en 5. arbejdsgruppe om angst, da der mangler en tovholder til 

denne arbejdsgruppe. Det aftales, at Birgit tager kontakt til de relevante 

bestyrelsesmedlemmer i forsøget på at finde en tovholder til angst-

gruppen. 

Punkt 3. 

Budget DMCG-PAL 

2011 

Den 1. september 2010 er ansøgningsfrist for at søge midler fra 

Regionernes pulje til infrastruktur for klinisk kræftforskning - 2011. Der 

er udarbejdet budget for hhv. Dansk Palliativ Database og de kliniske 

retningslinier. Henrik og Mathilde udarbejder ansøgning og samlet 

budget, som vil blive rundsendt til medlemmerne af FU. 

Punkt 4. 

Internat 

Den 15-16. november afholdes der internat for FU, formændene for hhv. 

kliniske retningslinier og uddannelses gruppen (Birgit Villadsen har 

meldt tilbage, at hun har mulighed for at deltage i internatet. Helle giver 

Marianne Bentzen besked om internatet og melder tilbage) og 



sekretariatet. På internatet er fokus planlægning af hhv. årsdagen i 

DMCG-PAL 2011 og dokumentation af DMCG-PAL arbejdet frem til 

nu, med de oplevelser og erfaringer, der er gjort. Lene undersøger 

muligheden for afholdelse af internatet i vejle og melder tilbage. 

Punkt 5. Evt. 
• Uddannelsesgruppen 

Helle fremlagde status i uddannelsesgruppen. Marianne Bentzen er 

blevet formand for koordinationsgruppen for uddannelse og Torben 

Jespersen er næstformand. Der arbejdes i øjeblikket i gruppen på en 

afklaring af de forskellige mulige indsatsområder der er i feltet, samt 

planlægningen af internat for koordinationsgruppen og de to monofaglige 

grupper den 11-12 okt. 

• Nyt bestyrelsesmedlem 

Hospice Forum Danmark har udpeget Aksel Wehner som nyt 

bestyrelsesmedlem i DMCG-PAL efter Knud-Ole Pedersen. 

• FOA 

Henrik har haft kontakt til FOA, der stadig har meget travlt, men vender 

tilbage angående plads i bestyrelsen. 

• Nye punkter til næste møde 

Nye punkter til mødet den 16/9-10 i DMCG-PAL's bestyrelse er, 



mødedatoer i 2012 og godkendelsesprocedure for kliniske retningslinier. 

• Bestyrelsesmødet den 16.sep 

Det foreslås at formændene for Koordinationsgruppen for kliniske 

retningslinier og uddannelse deltager i FU-mødet den 16 sep. Kl 13-14 

(inden bestyrelsesmødet). Birgit Villadsen melder tilbage, om hun 

deltager og Helle orienterer Marianne Bentzen. 

Næste møde er den 16 september 2010 i Nyborg 
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