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kl. 18.00 - 21.30, Vejle
Henrik Larsen, Mogens Grønvold, Anne Nissen, Birgit Villadsen, Tina
Tilstede
Harmer Lassen (referent).

Afbud

Lene Jørgensen

1. Forberedelse til årsdagen
2. Det nationale kvalitetsprojekt
3. Planlægning af det kommende bestyrelsesmøde
4. Brugerpanelet – hvorledes skal de inddrages?
5. Manglende implementering af nogle af retningslinjerne
6. Økonomi?
Dagsorden

7. Medlemskab af centeret?
8. Invitation fra SST til at indsende emneforslag til kommende 2-3
Nationale Kliniske Retningslinjer.
9. Sygeplejerskernes fagområdegodkendelse v Anne
10. Tværfagligt idekatalog
11. Øvrigt

1

Opgaver blev gennemgået og fordelt.

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvorvidt projektet bliver sat
2
i gang.

Det kommende bestyrelsesmøde bliver afholdt 24. november, kl. 10.0015.00 i København
THL sørger for lokaler.
Der skrives ud til bestyrelsen, at kommissorie for bestyrelsen skal drøftes,
således at bestyrelsens roller præciseres.
Endvidere skal der forud for bestyrelsesmødet fastlægges mandatet til
bestyrelsen.
3
Emner til drøftelse på bestyrelsesmødet:
Strukturen af arbejdet i DMCG-PAL skal drøftes – hvilke opgaver skal
løftes fremover? Skal organiseringen af udvalgene omstruktureres?
Se på kommissoriet fra bestyrelsen i forhold til krav fra RKKP.
Samarbejde med de andre DMCG’er? En palliativ samarbejdsgruppe?
Endvidere drøftes ide-kataloget om tværfagligt samarbejde.

Det er ikke kun retningslinjerne, brugerne kan inddrages i – det er i hele
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DMCG-PAL arbejdet, at brugerperspektivet kan være relevant.

Næste emne kunne være præsentation af databasen.
Det blev aftalt at holde et forberedende møde med Malene Spielmann om
konkretisering af indholdet til de kommende møder.

Kommentarer og rettelser til offentliggjorte retningslinjer tages i betragtning
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ved revidering af retningslinjerne.

6

Ikke drøftet

7

Medlemskab fastholdes i indeværende år.

Der er udarbejdet en ansøgning med emneforslag til Sundhedsstyrelsens
8

kommende arbejde med kliniske retningslinjer. Emnet er ”Lindring af
symptomer ved hjælp af Tryghedskassen hos døende”.

Stor opbakning til initiativet fra DSR. Møder inklusiv forplejning kan
afholdes i DSR, og derudover er der bevilliget midler til at afholde et ideseminar 8. juni. Der inviteres én fra hver specialiseret enhed, og der skal
drøftes hvilke kriterier, der skal indgå i bedømmelsen. Der er sendt brev ud
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til lederne om det forestående seminar.
Der bliver optrykt 200 yderligere kompetenceprogrammer.
Endvidere er palliation blev tilføjet til sygeplejerskernes grunduddannelse.

Idekataloget er færdiggjort og sendt til bestyrelsen, og lagt på både vores og
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REHPAs hjemmeside.

Anne ønsker at træde ud af DMCG-PAL som formand for
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uddannelsesgruppen i den nærmeste fremtid, evt. når der er fundet en
afløser.

