
Referat FU møde 11.01.18 
Tilstede: Henrik, Mogens, Birgit og Lene 

 
AD 1 Årsdag 2018 
Programmet for årsdagen er nu klar til, at Inge kan sætte det på hjemmesiden. 

Der bestilt grupperum  
Lene bestiller bord til et efterfølgende FU møde  

Lene sørger for vingaver og banner  
Senest ugen før skal der tages kontakt til Bygningen med endeligt deltager antal- 
Inge kan give Lene besked. 

 
Ide til næste årsmøde: udsatte patientgrupper  

 
AD2 Mødet med Michael Borre. 
Henrik og Mogens deltager i mødet, hvor de bl.a vil drøfte 

"Palliation i kirurgi og onkologi" 
Hvad skal DMCG-PAL påtage sig af opgaver sammen med andre DMCG' er og i så fald 

hvordan? 
Feks  

 Generisk forløbsmodel  

 Fase 2- LKT   
 Kompetenceprogrammer   

 EORTC screening  
 Database   

 

 
AD 3: Årsberetning 

Alle sender deres indlæg til Inge senest 25.1 
 

AD 4: Økonomi: 
Bevillingen til DMCG-PAL, kliniske retningslinjer er mindre end tidligere år. Der gives 
et engangsbeløb på kr. 264.000 kr., som Birgit vil få overført til BBH kontoen. 

Endvidere vil Henrik se på overførsel af øvrige midler til dækning af Tinas løn i 2018.  
 

 
Diverse 
 

Arbejdet med kompetenceprogrammet. 
Lene og Birgit har netop været til møde i DSR med det nationaleråd, som er klar til at 

ansøgningsmaterialet sættes ud på FSP' hjemmeside 1.2. Der er ansøgningsfrist 1.4. 
styregruppen støtter op ved at lave en ansøgning til DSR om tilførsel af flere midler til 
arbejdet. Rådet har lavet et fantastisk stykke arbejde. 

 
 

Retningslinjer: 
Der er afsat 38 mio. til KR arbejde i SST. Det er muligt årligt at søge midler fra denne 
pulje. DMCG-PAL kan ikke søge, da de allerede får økonomi til udvikling af KR. DSPAM 

og FSP kan forsøge at søge midler. Vi vil forespørge DASYS om andre faglige 
selskaber kan have interesse i at være medansøgere, da flere retningslinjer vil kunne 

bruges af basisniveauet. F.eks. dyspnø, tidlig palliativ indsats, tværsektoriel palliativ 



indsats, tryghedskassen (præparater, kompetencer til administration af denne, kurser 
for læger og social-og sundhedsassistenter, e-larningsprogram) 
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