Beslutningsreferat mlm.
koordinationsgruppen og FU d. 8.
dec. 2009
Den 8. december 2009, Vejle.
Først var der kort referat af den del af Ry-seminaret som relaterede sig til DMCG'en. Der
havde været stor interesse for kvalitetsudvikling og opbakning til at DMCG-Pal kan bidrage
hertil. Der er nogen opmærksomhed på den udfordring det er driftmæssigt at afse
personale til arbejdsgrupperne.
Derefter blev udkastet til kommissorium gennemgået og tilrettet. Vi erfarede undervejs, at
det var svært at få det helt færdigt, men nu ligger det i en endelig version, som
færdiggøres i januar.
Økonomiske ressourcer blev gennemgået hvoraf det nu fremstår som at de 300.000,- som
er bevilget til udfærdigelse af retningslinier, for ca. 125.000,- skal gå til at dække Â¼ af en
akademisk medarbejder som svarende til Â¼ stilling skal bistå arbejdet i
koordinationsgruppen, primært gennem fastlagte opgaver og formanden.
Birgit blev konstitueret som formand, og vi forsøgte at finde en næstformand. Kirsten Kopp
blev foreslået af Birgit og anbefalet af Henrik, men afslog desværre. Kirsten og andre
pegede på Ulla K Jessen, som nu vil blive kontaktet af Birgit.
Arbejdsprocessen blev med udgangspunkt i en gennemgang af Birgit Villadsen fastlagt så
godt vi kunne. Vi mangler tilstrækkelig viden om konsensusmetoder, således at vi kan få
en initial afdækning af hvad der foreligger af publiceret viden, og mangel på samme førte

videre over i en konsensusmetode, hvor vi får fastlagt ”bedste praksis”. Det vil blive fokus
på mødet 14. januar.
Der blev valgt emner. Indenfor de økonomiske rammer, som fremstår voldsom
begrænsende i forhold til de ønsker vi har, blev valgt. 1. Hjernetumor og kognitive
forstyrrelser. 2. Smerter. 3. Dyspnø. 4. Palliative forløb. 5. Pårørende og efterladte.
Der blev set på tilmeldte i de 5 arbejdsgrupper, og alle skal suppleres eller modificeres,
dette ses der i første omgang på af kontaktpersonerne for de 5 grupper.
Kick off mødet i Vejle var der enighed om at aflyse, vi kan ikke være forberedt på en måde
så det bliver en god start. Vi fastholder dagen til at fortsætte arbejdet i
koordinationsgruppen suppleret med Helle og Henrik fra Forretningsudvalget.
Der blev lagt mødedato for foråret 2010 for koordinationsgruppen.
VH HEnrik

