
 

Referat FU-møde 24. september 2019, Bispebjerg Hospital 10.00-12.30 
Deltagere: Henrik Larsen (HL), Birgit Villadsen (BV), Mogens Grønvold (MG) og Gertrud Lampe Dohn (GLD) 
(referent) 
 

Dagsorden   

1. Status på kliniske retningslinjer Der er enighed om at genoptagelse af arbejdet med retningslinjen 
om sorg sættes i proces. GLD kontakter Mai-Britt Guldin for at aftale 
forløbsproces. Det undersøges om det er muligt at afholde et 
todagesmøde med overnatning i nov. eller dec. 
 
GLD konferer om dyspnø retningslinjen med Tina og Marianne. I 
tilfælde af at sorg retningslinjen skydes til næste år bliver det fokus 
nu at få denne færdig. Under alle omstændigheder er der fokus på at 
det er en god ide at blive færdig med denne. 
 
Der er fastsat  første arbejdsgruppemøde for retningslinjen om 
åndelig omsorg 6. dec. GLD undersøger om dette skal ændres til et 
todagesmøde med overnatning og om den videre forløbsproces er 
fastlagt.  
 
Sideløbende med ovenstående er der fokus på at få omstruktureret 
alle retningslinjer til RKKP skabelonen.  
 

2. Planlægning af bestyrelsesmøde 
i efteråret 

Der er fastsat dato for bestyrelsesmøde til onsdag d. 29/1-2020. kl. 
10.30-15.  
Midlertidig dagsorden er: 

- Økonomien i DMCG-PAL  
- Nye opgaver 
- Omkostningsdækket virksomhed herunder KB-projekt 
- LKT-projektet herunder ansøgning af midler til at 

viderefinansiere dette 
- Stillingtagen til indtrædelse af en musikterapeut i DMCG-Pals 

bestyrelse 
- Valg til FU. Der må gerne komme flere med.  

3. LKT-projektet Der er rettet henvendelse til styregruppen for LKT-PAL omhandlende 
manglende evaluering af projektetet samt analysering af data. Der 
afventes stadig svar på denne henvendelse.  
 
MG er pt. i gang med en fondsansøgning til KB, der har fokus på PRO 
(Patient Reported Outcome) i kliniske databaser.  



4. Tidlig planlægning af næste 
årsdag? 

Næste årsdag er fastsat til 11. marts 2020. Det igangværende arbejde 
i DMCG-PAL vil danne substans for indholdet til årsdagen. Indholdet 
drøftes nærmere ved næste FU-møde.   
 
GLD kontakter bygningen i Vejle og sikrer at denne er booket ligesom 
at datoen for årsdagen lægges op på DMCG-PALs hjemmeside.  
 

5. Økonomi DMCG-Pals økonomi for resten af 2019 er stabil. BV kigger nærmere 
ind i det.  

6. Dato for næste og evt. 
kommende FU møder? 

Der er fastsat FU-møder 20. november 2019 kl. 10-14 samt 7. januar 
2020 kl. 10-14.  

7. Evt. Der var intet yderligere at drøfte under eventuelt.  

 

 


