Referat FU-møde 20.06.17
Tilstede: Birgit, Mogens, Henrik og Lene
Referent: Lene

1. Status på kliniske retningslinjer og fremadrettet aktivitet med retningslinjer
Sasja har ikke kunnet levere de aftalte timer grundet private omstændigheder.
Depression- screening: Er godkendt til at ligge på Centerets hjemmeside skønt den følger Oxford metoden.
Den lægges endvidere på DMCG-PAL’s hjemmeside.
Fatique-psykosocialt : Der er planlagt 2 dage i september, hvor Gruppen mødes med Sasja
Fatique- Fysisk træning: Der er planlagt 2 dage.
Flere retningslinjer skal opdateres hen over de næste par år, hvilket er en større udfordring vi må forholde
os til. Arbejdsgrupperne kan i første omgang spørges om de vil på tage sig arbejdet. Vi har bedt Sasja om at
gå i gang med opdatering af den kliniske retningslinje om dyspnø, som udløber 1. august.
2. DMCG-Nyhedsbrev samt møde 25.8
Møde i DMCG.dk den 25.8. Hovedemnet nye planer for kliniske retningslinjer, som kan få konsekvenser for
DMCG-PAL. Henrik kan ikke deltage.
3. Årsdag 7. 3. 18 i Bygningen
Overordnet tema:
Sammenhæng mellem DMCG-PAL og LKT. Hvad er det DMCG-PAL kan bidrage med til basisniveauet? Hvad
er læringsmålene for basalniveaet? Afrapportering og fremadrettet LKT kultur- svarer emnerne overens
med de resultater som LKT opgørelsen viser?
8.3.18 Planlægges møde med alle lederne i det specialiserede felt i Bygningen
Lene booker Lille Sal. Forplejning: Kaffe, frokost – Overnatning fra 7-8/3 og middag fælles et sted i byen
med egenbetaling. Planlægges i efteråret.
4. LKT som emne fremadrettet?
Hvilke resultater kan vi se- fremtiden. Skal der løbende glide pakker ind i ?
LKT en måde at implementerer en kliniske retningslinjer, som holdes løbende ved lige med nye pakker?
5. Økonomi
Svært at få et overblik over fremtidig budget. LKT projektet giver håb om at der kan tilføres midler. Der
kommer en udmelding fra RKKP 30.6. Det ser ud som om, at regnskabet kan gå i 0 med de ekstra udgifter
til Inges arbejde med hjemmesiden, udgifter til forskerdagen og til udvikling/vedligeholdelse af
hjemmesiden
Inges arbejde med hjemmesiden svarer til ca. 30.000 kr. og vedligehold /udvikling 10.000 kr. Center for
kliniske retningslinjer mangler betaling som findes på Lønkonto, da udgifterne til aflønning er mindre en

budgetteret.
Henrik retter henvendelse til Pia Frandsen i RKKP.
6. Forskerdagen
Der bevilges 4000 kr. til forplejning på ”forskerdagen”, som afholdes på Bispebjerg 1. november 2017
7. Næste bestyrelsesmøde afholdes på Bispebjerg 13.11.17 fra kl.10:15-15:00. Birgit booker lokale. Inge
sender indbydelse ud.
Dagorden: Hvordan ser vi DMCG-PALS rolle i udrulning af LKT fase 2-3-4. Er der oplagte opgaver
Næste FU møde afholdes den 5. 9. 17 fra kl. 21:00-23:00 i forbindelse med LKT seminaret.
8. Evt.
a. Henrik og Mogens har haft møde med Laila Walters og Marianne Spielman fra KB:
Hvordan kan KB støtte DMCG-PAL i at udvikle den palliative Indsats i Danmark? Der er velvillighed
til at finde midler til at projekt.
Mulige områder:
 Undersøge hvad basisniveauet har brug for inden LKT fase 2-3-4
 Tryghedskassen
b. Tryghedskassen
Der er ikke midler i DMCG-PAL til et egentligt arbejde med tryghedskassen, så det foreløbige
arbejde fra arbejdsgruppen og opdatering af retningslinjer vdr. tryghedskassen udarbejdet at
Palliativt team Vejle og Fyn tages midlertidigt i anvendelse. Lene retter henvendelse til Anna
Weibull i DSAM mhp muligheden for koordinering af vejledningen.

