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Deltagere i arbejdsgrupper 
fra det palliative fagfelt 2010 - 2022

Kliniske 
kompetencer

• præster
• psykologer
• teolog
• musikterapeut 
• socialrådgiver
• fysioterapeuter
• læger
• Sygeplejersker

Totalt ca. 100 personaler

Organisatorisk 
kompetence

Metodisk 
kompetence
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http://www.dmcgpal.dk/


Publicerede kliniske retningslinjer, n=19
2010 - 2022

• Delirium

• Identifikation af delirium

• Nonfarmakologisk 
forebyggelse af delirium

• Støtte til pårørende

• Farmakologisk behandling  

• Cancer-relateret fatigue

• Farmakologisk behandling

• Fysisk træning til lindring af 
CRF

• Psykosociale interventioner 
til lindring af CRF

• Lindring af dyspnø

• Interventioner til lindring af 
refraktær dyspnø 

• Nasal iltterapi og håndholdt 
vifte

• Lindring af dødsrallen
• Depression

• Screening for depression
• Behandling af klinisk depression

• Palliativ sedering

• Farmakologisk behandling af obstipation

• Behandling af sekundært lymfødem

• Smertebehandling med stærke opioider

• Pårørende
• Systematisk opsporing af risiko og 

forebyggelse af Prolonged grief
disorder

• Støtte til voksne pårørende
• Støtte til teenagere med en kræftsyg 

forælder
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Hvad har præget udviklingen af 
kliniske retningslinjer de sidste år
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➢ Covid➔ hjemsendelse af personale

➢ Sygdom blandt faglige ansvarlige

➢ Ny-ansættelser / barselsorlov - akademisk medarbejdere 

➢ Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
➢ Ensartet skabelon for de kliniske retningslinjer

➢ Aflønning  ændret i forhold til udviklingen af de kliniske retningslinjer –

DMCG-PAL dog fortsat en særstatus 

➢ Målrettet krav om revision af de kliniske retningslinjer 



KLINISKE RETNINGSLINJER I KRÆFTRevisionsniveauer - KR 

Markante ændringer i 
indhold?

Ja

Fuld revision 
fx ny/opdateret 

litteratursøgning, 
nye anbefalinger, mv.

Delvis revision fx, 
ordlyd af anbefalinger, 
graderet litteratur mv.

Nej
Ingen markante 

ændringer

6



Plan 2022 – Revision af Kliniske retningslinjer
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➢ Akademiske medarbejdere – på deltid:
➢ Lesley Rojas Concha, Maiken Bang Hansen, Mathilde Adsersen

➢Gertrud Lampe - 25 timer pr. mdr. 

➢ Revision af kliniske retningslinjer:

➢ Lindring af dødsrallen - hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 
18 år 

➢ Farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer 
Relateret Fatigue, CRF 

➢ Farmakologisk behandling af obstipation - hos voksne kræftpatienter i 
palliativ fase 

➢ Behandling af klinisk depression hos patienter >= 18 år med en kræftdiagnose 



Plan 2022 – Revision af Kliniske retningslinjer
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Hvordan inddrager vi arbejdsgrupperne 

➢ Når retningslinjen er revideret sendes den ud til arbejdsgruppens 
medlemmer med tilbud om fortsat at være medforfatter på retningslinjen 



Plan 2022 – Tre nye kliniske retningslinjer
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➢Eksistentielle og åndelige aspekter i den palliative indsats 

➢ I proces 

➢ Deltagere: 
• Lisbet Due Madsen, sygeplejerske, hospiceleder (tovholder)
• Niels Christian Hvidt, teolog, professor
• Steen Bonde Christensen, præst 
• Birgitte Bjørn Stimpel, præst
• Connie Lilleholdt Vibe, læge 
• Kirsten Kopp, sygeplejerske
• Dorte Mathiesen, fysioterapeut 
• Dorte Viftrup, psykolog, lektor
• Caroline Lind Pedersen, psykolog
• Charlotte Kragh, sygeplejerske 
• Anna Sandborg-Olsen, sygeplejerske 

➢ Konsensuskonference – efteråret 2022



Plan 2022 – Tre nye kliniske retningslinjer
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➢ Anvendelse af spørgeskemaet EORTC QLQ-C15-PAL i den 
specialiserede, palliative indsats

➢ Ved Lesley Rojas Concha, Maiken Bang Hansen, Mathilde Adsersen 

➢ Klinisk Retningslinje om kvalme

➢Betinget af en ekstra bevilling fra RKKP 



Tak for opmærksomheden
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