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Referat FU-møde 29.08.2016, Bispebjerg
Hospital, kl. 9.00-14.00
Henrik Larsen, Birgit Villadsen, Lene Jørgensen, Mogens Grønvold og Tina
Tilstede
Harmer Lassen (referent)

1. Udarbejdelse af oplæg til det kommende bestyrelsesmøde
2. Status på uddannelsesgruppen
3. Status på DPD
4. Status på kliniske retningslinjer
5. Sidste nyt omkring forbedringsprojektet
dagsorden

6. Status fra arbejdsgruppen om Tryghedskassen
7. Status på arbejdet omkring fagområdegodkendelse af sygeplejerskerne
8. Overdragelse af forskningsnetværket til DMCG-PAL sekretariatet
9. Økonomi
10. Den kommende kræftplan 4.
11. Hjemmesiden

Der blev udarbejdet en dagsorden for mødet, som sendes til bestyrelsen en
1
måned før bestyrelsesmødet.

2

Aktiviteten i koordinationsudvalget for uddannelse er udsat. Arbejdet med de
igangværende kompetenceprogrammer fortsættes, men opgaverne med at

udvikle monofaglige kompetenceprogrammer er for en del faggruppers
vedkommende ved at være løst, kun enkelte arbejdsgrupper mangler at
færdiggøre deres programmer.

3

Mogens orienterede om oplæg fra DMCG.dks årsdag på Hindsgavl.

Tina gennemgik status for retningslinjerne, og Birgit orienterede om mødet i
koordinationsudvalget. Ved dette møde blev det besluttet at sætte
4

koordinationsudvalget i bero, idet udvalgets opgaver blev anset for at være løst.
Eksempelvis bedømmelse af de kliniske retningslinjer udarbejdet i DMCG-PAL
regi, som nu udelukkende foretages af Center for Kliniske Retningslinjer.

Dette er endelig vedtaget og vil blive rullet ud i løbet af efteråret. Der skal
5
udarbejdes ”pakker”, som forventes færdige i januar 2017.

Der er ikke kommet konkret svar fra SST på vores henvendelse.
6
Arbejdsgruppen arbejder videre med dokumentationen i Tryghedskassen.

Der er valgt seks personer til en arbejdsgruppe ud fra kompetencer og
7

geografisk spredning (Berit og Lisa er formænd). De skal udarbejde kriterierne
for fagområdegodkendelse, og skal mødes med styregruppen igen om et års tid.
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Tina og Henrik havde et møde med Mette om overdragelse af
forskningsnetværket, hvor tidspunktet for overdragelsen blev fastlagt, og

konkrete opgaver i forhold til hjemmesiden blev fastlagt.

Økonomien ser fornuftig ud.
9
Der er luft til at afholde to-dages møder med enkelte arbejdsgrupper.

Der er lagt op til, at regeringen vil afsætte et større millionbeløb til at udvikle
kliniske retningslinjer – ikke afklaret endnu, hvorledes dette arbejde skal
organiseres.
Overvejelse om, hvorledes DMCGen kan få indflydelse? Hvilke opgaver kan
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der være for at løfte basisniveauet.
Der blev udarbejdet en skrivelse med visioner for DMCG-PALs fremtidige
arbejde. Denne tænkes sendt til relevante interessenter. Mogens sender udkastet
til øvrige FU-medlemmer, der kommenterer på udkastet. Herefter udsender
Mogens skrivelsen med Henrik som medafsender.

I forbindelse med forbedringsprojektet vil der komme mere fokus på DMCGPALs hjemmeside, og denne kunne godt trænge til en opgradering på
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indholdssiden og evt. også på lay-out. Henrik er ved at undersøge muligheder
for at Media 2 kan afholde en kursusdag for at få hjælp til at opdatere DMCGPALs hjemmeside.

