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Referat FU-møde 18.06.2015
Bispebjerg Hospital 10.00-16.00
Anne Nissen, Lene Jørgensen, Birgit
Tilstede

Villadsen, Mogens Grønvold, Henrik Larsen
og Tina Harmer Lassen (referent)
1. Henvendelse til Kræftens
Bekæmpelse, for at finde ud af om vi
kan lave noget de kunne ønske at
understøtte

Dagsorden

2. Det nationale kvalitetsprojekt
3. Det næste halvår og oplæg til Paul
Bartels
4. Banner
5. Evt.

Der blev udformet en skrivelse til Kræftens
Bekæmpelse med henblik på at indgå i
1.

dialog om projekter i DMCG-PAL regi, som
KB kunne have interesse i at støtte og
samarbejde om.

Henrik og Mogens præsenterede de
2.

skitserede planer for det nationale
kvalitetsprojekt.

Tina gav status for de igangværende
grupper, der arbejder med kliniske
retningslinjer.


Smerteretningslinjen sendes ind til
bedømmelse inden sommerferien.



Fatigueretningslinjen er ved at blive
færdiggjort og forventes indsendt til
CKR umiddelbart efter sommerferien.



Screening for depression. Mangler

3.
sidste opdatering af litteratursøgning,
og givet, at der ikke dukker meget ny
litteratur op, indsendes retningslinjen
til CKR i august


Obstipationsretningslinjen. Afventer et
Cochrane-review, der in press, og
som samler al litteraturen på området.
Forventes færdig aug/sept.



Palliativ sedering: afventer svar fra
ekspertgruppen, som er afgørende for,

om der indkaldes til
konsensuskonference eller ej. Vil i
givet fald blive afholdt i september.


Dyspnøretningslinjen. Er ved at blive
opdateret.



Åndelig omsorg. Er opstartet, og der
er formuleret PICO. Har planlagte en
række møder i efteråret.



Depressionsretningslinjen, nonfarmakologisk behandling. Opstartes
igen i efteråret. Der er planlagt et
forløb henover efteråret.



Depressionsretningslinjen,
farmakologisk behandling. Opstartes
igen i efteråret. Der er planlagt et
forløb henover efteråret.

4.

Lene sender tekst til banner. Bliver på dansk.

Planlægning af årsdag 2016 skal på
dagsordenen ved næste FU-møde. Vigtig at
5.
være i god tid med at booke oplægsholdere.
Arbejdsgruppen for udarbejdelse af

idekatalog om tværfagligt samarbejde:
Der er sendt brev ud til lederne og dags dato
er der sendt rykkere ud, til dem, der ikke har
svaret endnu.

