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Punkt 1. 

Det kommende valg 

Situationen blev gennemgået, idet det er sådan, at vi ikke har fået 

genbesat den forretningsudvalgspost, som står tom efter at Helle 

Timm trak sig fra forretningsudvalget. 

Maibritt Guldin har meddelt, at hun ikke genopstiller og Marianne 



Bentzen , som er i forretningsudvalget som formand for 

koordinationsgruppen for uddannelse trækker sig fra denne post, 

hvorfor der skal findes en anden til denne og i forlængelse heraf 

repræsentere denne koordinationsgruppe i forretningsudvalget. 

Der har kun været tilbagemelding via psykolog Maibritt Guldin om, 

at man har proces i selskabet for psykologer i onkologi og 

palliation, hvor man til november vil vælge ny bestyrelse og også 

repræsentant til bestyrelsen for DMCGPAL. 

Alt i alt er det vældigt bekymrende, idet det ser ud som om, at 

DMCGPALs forretningsudvalg ikke tilføres kræfter, som der i den 

grad er behov for. Informationsmaterialet til det kommende 

bestyrelsesmøde må på det kraftigste opfordre til, at man 

overvejer, om man kan stille op til forretningsudvalget. 

Punkt 2. 

Beskrivelse økonomiske problemer for DMCGPAL i forhold til 

fremadrettede opgaver 

Baggrunden for punktet er en henvendelse fra DMCG.dk hvor de 

på forretningsudvalgsmøde den 23.05. (se venligst referatet på 

deres hjemmeside) under punktet DMCG’ernes økonomiske 

situation kan læses, at det som det vides er generelt 

underfinansieret. Man har været i dialog med RKKP om dette og 

ved sammenligninger med andre lande, er der enighed herom. 

Ved indgåelsen af den eksisterende samarbejdsaftale mellem 



DMCG.dk og danske regioner i augugst 2012, blev der fra Danske 

Regioners Direktørkreds’ side givet opbakning til, at DMCG’erne 

udvider varetagelsen af antallet af oprindelige opgaver (de 11 

DMCG-opgaver). 

Udover retningslinjer og kræftdatabaser, imidlertid er der aktuelt 

ikke økonomiske ressourcer til at drive de obligatoriske 

kvalitetsdatabaser og slet ikke til meningsfuld opdatering af de 

kliniske retningslinjer. På den baggrund har man lavet en 

høringsrunde til de aktuelle DMCG’er for at få et indblik i, hvad der 

er det realistiske ressourcebehov for at kunne løfte de 11 DMCG-

opgaver. 

På vores møde blev vi enige om at lave et konkret skriv, som gav 

et positivt og realistisk billede af, hvad vi umiddelbart ser mulighed 

for, i så fald der blev tilgivet ressourcer hertil, og det blev aftalt, at 

alle forretningsudvalgsmedlemmer leverede input hertil. 

Punkt 3. 

Årsdagen 2014 

Vi diskuterede programmet og blev enige om, at det var en god 

ide, at finde en der kunne tale om teamarbejde eller tværfaglig 

udvikling af retningslinjer - og Peter Specht fra England blev 

nævnt. 

Vi var også inde på den sociolog fra Trondhjem, der har lavet 



feltarbejde på Palliativt Specialafsnit i Norge og fundet, at de som 

organisationer har usunde virksomhedsforhold, især ytrende sig 

ved en grad af selvopofrelse, som ikke er sund og en mangel på 

fremadrettet udvikling vist nok. 

Vi aftalte, at Lene undersøger engelsk foredragsholder og Henrik 

afdækker mulighederne for norsk foredragsholder til årsdagen, og 

Lene laver en råskitse til programmet. 

Punkt 4. 

Orientering fra koordinationsgrupperne 

Der har været betydelig fremdrift i begge koordinationsgrupper, og 

produkterne er flotte. 

Der er en problemstilling, da der er et overforbrug fra retningslinje-

gruppens side af akademisk medarbejder, således at vi nu er i 

gæld til databasen, og der var enighed om at lave en fast ramme 

for det fortsatte arbejde de 2 opgaver imellem, således at gælden 

tilbagebetales og næste års tilrettelæggelse af retningslinjearbejde 

tager sit afsæt i disse muligheder. Henrik, Birgit, Mogens og 

Majken vil holde et møde herom i den nærmeste fremtid og så 

fremadrettet fastlægge et arbejdsskema. 

Punkt 5. 
Eventuelt 

Under eventuelt blev nævnt, at det muligvis kunne lade sig gøre at 



få et kreditkort fra BBH, som DMCGen så kunne afregne 

månedligt, men der var også bred enighed om ikke at gøre 

forsøget, da afregningsarbejdet overstiger gevinsten herved. 

Næste møde er den 19-20. november i Jylland 

 

 
 

 


