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Til stede: 
Lene Jørgensen, Henrik Larsen, Anne Nissen, Birgit Villadsen 

og Tina Harmer Lassen. 

Afbud: Mogens Grønvold 

Referent: Tina Harmer Lassen 

Dagsorden: 

Dagsorden: 

1. Dagsorden til mødet med Dansk Sygeplejeråd (v. Anne) 

2. EAPC-standen 

3. Årsmødet 2015 

4. Bestyrelsesmødet 

a. Tværfaglighed 

b. Udkast til brev 

5. Tryghedskassen 

6. Spørgeskemaundersøgelse 

7. Kvalitetsudviklingsprojekt 

8. Koordinationsudvalgsmødet 

9. Hjemmesiden 

10. Økonomi 



11. evt. 

1. Dagsorden til mødet med 

Dansk Sygeplejeråd (v. 

Anne) 

Anne gennemgår dagsorden for møde mellem DMCG-PAL, 

DSR og det faglige selskab for sygeplejersker i palliationen. 

Ved mødet deltager Grethe Steenberg fra DSR, Henrik Larsen 

og formanden for det faglige selskab samt repræsentanter fra 

uddannelsesgruppen og Birgit Villadsen. 

Formålet med mødet er at udarbejde en plan for det videre 

arbejde med kompetenceprogrammerne for sygeplejersker. 

Hensigtsmæssigt at lave to arbejdsgrupper: A-niveau og B-C-

niveau. Kontakte dem, der tidligere har været i 

arbejdsgrupperne. De personer, som skal være i 

arbejdsgrupperne, skal udpeges af hhv. DMCG-PAL og DSR. 

Der skal også være repræsentation fra Danske Regioner. 

2. EAPC-standen 

Besluttet at anvende 2.500-3.000 kr. til forplejning (kaffe, 

småkager) ved EAPC-konferencen – Henrik giver besked 

videre. 

Lene sørger for banner. 

Arbejdsfordeling i standen:  Der skal være mindst en person 

tilstede i pauserne. Der er lavet en vagtplan. 

Vi printer 300 eksemplarer af hver af de godkendte 



retningslinjer og kompetenceprogrammer– tage resumeet plus 

en forside og logoer fra CKR og vores eget logo. Sendes til 

Henrik, som trykker dem. 

3. Årsmødet Arbejdsfordelingen for dagen blev gennemgået. 

4. Bestyrelsesmødet 

Uddannelsesarbejdsgruppen samt Ole Bo Hansen, Lisbeth 

Langkilde og Mette Raunkjær (konsulenter) har udarbejdet en 

disposition til et idekatalog til styrkelse af det tværfaglige 

samarbejde i palliationen. 

Såfremt bestyrelsen godkender projektet, skal der sendes 

brev ud til alle på det specialiserede niveau samt enkelte 

udvalgte kommunale institutioner, hvor de opfordres til at 

indsende materiale om udviklingsprojekter af det tværfaglige 

samarbejde i institutionen. 

Overveje at inddrage internationale retningslinjer på området. 

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 14. april 2015 

 Orientering om det nationale kvalitetsudviklingsprojekt 

 Idekatalog om tværfagligt samarbejde 

 Status fra formanden, herunder økonomi 

 Opfølgning på årsdagen 

 Tryghedskassen 



Bestyrelsen orienteres om FU-referat. 

5. Tryghedskassen 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som afholder første møde 

medio april. 

Overvejelse om at søge om tilskud til mødeaktivitet 

(forplejning) fra de to apoteker, der pakker kasserne. 

Overvejelse om, at det skal tilføjes i instruksen til 

Tryghedskassen, at der forud for, at kassen tages i brug, er 

indhentet samtykke fra patient og/eller pårørende til at tage 

Tryghedskassen i brug. 

6. 

Spørgeskemaundersøgelse 

Der er udarbejdet to spørgeskemaer, som har til formål at 

undersøge udbyttet af at deltage i arbejdet med de kliniske 

retningslinjer: et spørgeskema rettet mod medlemmerne af 

arbejdsgrupperne (tidligere og igangværende) og et til 

lederne. 

Tidsplan: Præsentere ideen på bestyrelsesmødet i april, 

udsendelse i juni, og præsentere resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen ved bestyrelsesmødet i efteråret 

2015. 

7. Kvalitetsudviklingsprojekt 
Danske Regioner vil lave et kvalitetsudviklingsprojekt med 

afsæt i indikatorerne i den danske palliative database. 



Arbejder med en model, der tager afsæt i projektet om 

Patientsikkert Sygehus. Der er blevet nedsat en 

arbejdsgruppe, hvor Henrik Larsen er blevet formand, og der 

er udpeget repræsentanter fra hver region. 

8. 

Koordinationsudvalgsmødet 

Ved dagens møde i koordinationsudvalget præsenterede 

Niels Christian Hvidt sine ideer til indholdet i en retningslinje 

om åndelig omsorg. Det blev besluttet at igangsætte en klinisk 

retningslinje om dette emne. Arbejdet påbegyndes i efteråret 

2015. 

Ideer til næste årsmøde: 

 Åndelig omsorg 

 Implementering af kliniske retningslinjer 

9. Hjemmesiden Hjemmesiden er blevet opdateret. 

10. Økonomi 
Vi arbejder forsat på at få flere økonomiske midler til løn til 

den akademiske medarbejder. 

11. Evt. 
Der er kommet en fysioterapeut i uddannelsesgruppen. 

 


