Referat fra FU-møde 15. september 2014
Referat FU-møde 15.09.14, Bispebjerg Hospital, København, kl. 11.00-16.00

Tilstede: Anne, Henrik, Birgit, Mogens og Tina (referent). Afbud fra Lene.

1. Økonomi (herunder møde med Poul
Bartels)
2. Oplæg om tværfaglighed til
bestyrelsesmødet i oktober
3. Tryghedskassen
4. Årsdagen 2015 - skal planlægges og
arrangeres
5. Årsrapporten
6. Opstart af nye retningslinjer, herunder
Dagsorden

øgede metodemæssige krav til
udarbejdelse af KR.
7. Uddannelsesgruppen (v. Anne)
8. DPD, hvad sker der, herunder analyser af
ikke-kræftpatienter (v. Mogens)
9. KFF (koordinationsgruppen for
Forskning) (v. Mogens)
10. Fælles forskningsprojekt (v. Mogens)
11. Eventuelt

Ved det næste FU-møde den 15. december
(forlænget møde, 9:00-18:00) gøres status over
økonomien igen med opmærksomhed på,
hvorvidt der er midler, som står til at skulle
overføres til 2015.
1. Økonomi
Der er aftalt møde 5. november med Jens Winter
og Poul Bartels om økonomien til DMCG-PAL.
Forhåbningen er, at det vil kunne udløse flere
midler til såvel arbejdet med retningslinjer som
forskning indenfor palliationen.

Tema for bestyrelsesmøde: Tværfaglighed med
fokus på den tværfaglige konference.
Disposition for bestyrelsesmødet:


1-2 oplæg fra eksterne foredragsholdere af

2. Tværfaglighed ved bestyrelsesmødet den
20-30 min hver. Dorit Simonsen fra
28. oktober
Hospice Djursland giver et oplæg om
erfaringer med et igangværende
udviklingsprojekt om tværfaglighed med
fokus på den tværfaglige konference.
Henrik foreslår, at vi også finder en
oplægsholder uden for det palliative felt.



Oplæg fra Anne om det tværfaglige
kompetenceudviklingsprojektet.



Diskussion i grupper blandt bestyrelsen:

Hvilke problemer ifht. tværfaglighed opleves i
dagligdagen. Hvilke udfordringer ser
bestyrelsesmedlemmerne i forhold til
tværfaglighed.
Fokus for det tværfaglige arbejde i
uddannelsesgruppen vil være den tværfaglige
konference.
Uddannelsesgruppen skriver én side med oplæg
(inkl. Henvisninger) til bestyrelsen om
tværfaglighed og den tværfaglige konference, og
sender et bogkapitel eller en relevant artikel til
bestyrelsesmedlemmer.
Forventning til outcome af bestyrelsesmødet:
Afgrænset opgave, som uddannelsesgruppen skal
arbejde videre med, eksempelvis: Hvorledes
afholdes den tværfaglige konference mest
optimalt. Hvad skal være på plads for at optimere
udbyttet af den tværfaglige konference ifht.

oganisation, kultur og viden.
Skrive til bestyrelsen, at de skal give
tilbagemelding, om hvorvidt de deltager i mødet.

Lene har påbegyndt arbejdet med at beskrive
historik og plan for udvikling af arbejdet med
tryghedskassen.
Henrik er bekymret for, at kassen bliver brugt
3. Tryghedskassen

uden at personalet har de fornødne kompetencer
til at anvende præparaterne korrekt.
Det vil være godt at få en læge med, der har
erfaring både fra almen praksis og specialiseret
palliativ indsats.

Ideer til årsdagen:
Fagligt oplæg:

4.

Årsdagen

1. Det specialiserede niveaus ansvar over for
basisniveauet. Samspillet mellem de to
niveauer.

Hvorledes kan det specialiserede niveau
kvalificere basis-niveauet? Hvordan er vores rolle

i forhold til basis-niveau. Hvor mange underviser,
hvad er undervisningsmaterialet. Hvad underviser
man i, bliver vores retningslinjer brugt.
Høre hvad PAVI kan byde ind med – Anne
kontakter dem.
Høre Mathilde og Maiken om de vil deltage- i
givet fald vinkle deres oplæg på henvisning.
Høre, om man kunne få repræsentanter fra
hjemmeplejen til at komme med et oplæg.
Relaterede emner og andre ideer:

2. skabe ensartethed i nøglepersonuddannelsen. Imidlertid ligger
uddannelsen på regionsniveau, og de
tilrettelægger uddannelsen.
3. tidlig palliation. Hvis niveauet er højere
på basisniveauet, så ville patientgruppen
blive bedre adskilt i mellem niveauerne –
de vanskelige tilfælde vil da gå til de
specialiserede enheder.
4. Oplæg om forskningsresultater fra
databasen, evt. Matilde og Maiken.

5. Non-malign palliation. Hvad er erfaringen
med KOL-patienter, nefrologiske
patienter.
6. Implementering af retningslinjerne.

Med Tema 1 kan man godt søge penge fra KB.
Diskussion af betaling for årsdagen. Beslutningen
udskydes til næste FU-møde.

Overordnet er der er vis fremgang i
indikatorresultaterne. Der er en meget stor
5. Årsrapporten 2013

variation på indikatorresultaterne mellem
institutionerne. Væksten i aktiviteten er aftaget,
så den ikke længere vokser så hurtigt.

Ikke opstarte nye retningslinjer før til næste år,
hvor den økonomiske situation er mere afklaret.
6.

Opstart af nye retningslinjer, herunder
øgede metodemæssige krav til

Det er blot et spørgsmål om tid, før der vil

udarbejdelse af KR.

komme krav fra CKR om, at de kliniske
retningslinjer skal udarbejdes under GRADE
systemet, som vil kræve øget metodekendskab.

7. Uddannelsesgruppen

Kommende møde i uddannelsesgruppen er den 7.
oktober. Vi har møde om tværfaglighed og

udarbejdelse af oplæg til bestyrelsen, der skal
sendes til bestyrelsen forud for mødet. Der har
ikke været så stor aktivitet i gruppen på det
seneste – overvejelser om, hvordan vi følger op
på kompetenceplanerne.

4% er ikke-kræftpatienter i DPD, og det tal har
8. DPD

været stabilt over tid. Interessant at undersøge,
hvordan ligger de på indikatorerne i forhold til
kræftpatienter.

KKF har taget nogle langsomme skridt videre.
9. KFF (koordinationsgruppen for
Forskning), (v. Mogens)

Det er aftalt, at PAVI bliver repræsenteret i
koordinationsgruppen, og diskussionen vil nu
dreje sig om, hvilke projekter, der skal udføres.

Professorerne repræsenteret i det fælles
forskningsprojekt skal også deltage i mødet med
Region Nords direktør, Jens Winter, og
10. fælles forskningsprojekt

præsentere ideer til forskningsprojekter,
eksempelvis implementeringsprojekter;
evaluering af eksempelvis retningslinjernes
implementering.

Deadline 29. september.
11. Evt. Sundhedsstyrelsen tilbud om at lave
Overvejelse om ernæring. Henrik laver en
kliniske retningslinjer
ansøgning til Sundhedsstyrelsen om udarbejdelse
af en KR om ernæring til patienter i palliativ fase.

