
Referat fra FU-møde mandag den 27. august 2018, kl. 8.00-12.00, 

Bispebjerg Hospital 
Tilstede: Henrik Larsen, Lene Jørgensen, Mogens Grønvold, Birgit Villadsen og Tina Harmer Lassen 

(referent). 

 

Dagsorden Referat  
1. Hjemmeside 

 

Efter gennemgang af mulige tiltag har Forretningsudvalget besluttet at holde 
fast i vores nuværende hjemmesideudbyder.  

2. Økonomi 

 
Økonomien ser fornuftig ud. THL er gået op på 32 timer.  
BV kontakter Pia angående indkøb af ny computer til THL, da nuværende pc 
tilhører afdelingen. 

3. Tryghedskassen og 

samarbejde med 

DSPAM og FSP 

 

Der udarbejdes en skrivelse til SST samt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Der er behov for afklaring af patientinvolvering og -samtykke (evt. 
pårørende), samt ansvar ved ordination. LJ udarbejder et førsteudkast på 
baggrund af tidligere skrivelse til SST. 

4. DMCG-PALs årsmøde 

2019 

 

Emnet for årsdagen 2019 er afslutning af LKT projektet.  
Vigtigt med evaluering af LKT, og at den proces påbegyndes snarligt. THL 
skriver til Troels herom og med info om mulighederne for oplæg/evaluering i 
Bygningen i Vejle.   
 

5. Status på 

retningslinjer, 

herunder sorg-

retningslinje 

 

THL er i gang med opdatering af dyspnø retningslinjen. Den forventes færdig 
i oktober. 
 
Primo september afholdes møde med Mai-Britt Guldin om igangsættelse af 
en retningslinje om sorg. 
 
Den kommende smerteretningslinje fra EAPC skal ikke følges op med en 
supplerende litteratursøgning, selv hvis litteratursøgning overstiger seks 
mdr., men blot adapteres til den dansk kontekst. 
 

6. Dagsorden for 

kommende 

bestyrelsesmøde 

 

Da dagsordenen for et kommende bestyrelsesmøde kun ville være af 
underrettende karakter, vælger FU at udskyde bestyrelsesmøde til foråret. 
Der sendes et brev til bestyrelsen med information om de vigtigste 
begivenheder. 
 

7. Ansøgning til KB 

 
Henrik, Mogens, Mathilde og Tina mødes primo september, hvor 
ansøgningen færdiggøres.   

8. Samarbejde med 

andre faglige 

selskaber om palliativ 

indsats på basisniveau 

 

Et sådant projekt udskydes for en periode.  



9. Repræsentation af 

DMCG-PAL med en 

stand på Danske 

Kræftforskningsdage i 

Odense 

 

Tina, Maiken og Mathilde deltager og har poster samt stand på konferencen 
med præsentation af DMCG-PALs aktiviteter. 

10. Evt. 

 

Mogens Grønvold har modtaget midler fra det nyligt etablerede Danish 
Comprehensive Cancer Center (DCCC) til etablering af et nationalt 
samarbejde om udviklingen af den palliative indsats. Formålet er at etablere 
et formaliseret samarbejde mellem DMCG-PAL/DPD og de 
sygdomsspecifikke DMCG’er, omfattende forskning og kvalitetsudvikling i 
den palliative indsats i hele forløbet med avanceret/metastatisk kræft. Målet 
er at etablere en national database for tidlig palliativ indsats som både 
indgår i de sygdomsspecifikke databaser og i DPD på tværs af 
sygdomsgrupper. Endvidere at koordinere forskning i tidlig palliativ indsats 
samt udvikling og implementering af kliniske retningslinjer for tidlig palliativ 
indsats. 

Dato for kommende FU-

møder 
Næste FU møde er 5. november kl. 8.00-11.30, på Birgits kontor. 

 


