Referat af FU-møde 25. november 2016
Birgit Villadsen, Mogens Grønvold, Lene Jørgensen, Henrik Larsen, Tina Harmer
Tilstede
Lassen (referent)

1. Status for kliniske retningslinjer og arbejdstilrettelæggelse fremadrettet
2. Møde i Sundheds- og ældreministeriet som opfølgning på brev vedr.
DMCG-PALs rolle i kræftpakke 4
3. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 24.11.16
4. Planlægning af Årsdag 2017
Dagsorden

5. Hjemmesideopdatering
6. Økonomi
7. Status på forbedringsprojektet
8. Henvendelser vedr. kompetenceprogrammer
9. Tryghedskassen
10. evt

Orientering om status for kliniske retningslinjer og drøftelse af mulige løsninger for
1

vikariering under THLs barselsorlov. BV kontakter mulige kandidater til
barselsvikariatet for retningslinjedelen af arbejdet.

2

Drøftelse af mulige projekter til præsentation ved mødet.

3

I forbindelse med nedlægning af koordinationsudvalgene besluttet på gårsdagens

bestyrelsesmøde blev det drøftet, at der er en udfordring i at sikre opretholdelsen af
netværk i feltet. Der kom et forslag om at oprette en leder reference-gruppe i
DMCG-PAL regi med en lederrepræsentant fra hver af de specialiserede enheder
med henblik på at optimere den faglige udvikling. Ledelsesniveauet i palliationen
var ligeledes et opmærksomhedspunkt ved gårdsdagens bestyrelsesmøde i flere
sammenhænge.
Formålet med referencegruppen skulle være, at gruppen skulle fungere som
sparringspartnere i forhold til DMCG-PALs opgaver.
Skrive til bestyrelsen, om det er en god ide at oprette en sådan referencegruppe.
Ved de kommende bestyrelsesmøder skal der skal være minimum 6 personer udover
medlemmerne af FU tilstede. Ellers aflyses bestyrelsesmødet.

Et af emnerne kunne være forbedringsprojektet. Konkret planlægning sættes på
4
dagsordenen ved kommende FU-møde.

Der afsættes RKKP midler fra dette års budget til at betale ca. halvdelen af
regningen for opdateringen af hjemmesiden, og den resterende del af regningen
5.
betales for midler fra 2017-budgettet. Den samlede regning bliver omkring 4550.000 kr. Dette blev godkendt af forretningsudvalget.

6.

Se pkt 5.

7.

Blev der orienteret om ved bestyrelsesmødet.

BV, LJ og THL udarbejdede en skrivelse til sekretærerne, og FU vil stå til rådighed
for i begrænset omfang at vejlede gruppen. Henrik mødes indledningsvist med
sekretærgruppen mhp at aftale samarbejdsforløbet. THL kontakter tidligere
8.
medlemmer af uddannelsesgruppen mhp, om der kunne være interesse for at yde
lidt opstartsvejledning til sekretærgruppen. THL skriver ligeledes til diætisterne om
konkretisering af en arbejdsgruppe.

Der har lige været afholdt møde blandt lægerne om fastlæggelse af vejledning for
9.
brugen af kassen. Lene sender den udarbejdede skrivelse til FU.

Ny FU-mødedato
10.
12. januar 2017 kl. 14.00

