Referat FU-møde den 7. maj 2018 kl. 8.00-12.00 på BBH
Dagsorden
1. Strategi for opgaver i DMCG-PAL regi
2. Økonomi
3. Medlemskab af Center for Kliniske Retningslinjer
4. Opdatering af retningslinjer, herunder brug af GRADE
5. Opdatering af kompetenceprofiler
6. Ansøgning til KB
7. Datoer for kommende FU-møde og bestyrelsesmøde
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Tilstede: Henrik Larsen, Mogens Grønvold, Birgit Villadsen, Lene Jørgensen og Tina Harmer Lassen
(referent)
Der blev diskuteret flere forskellige spor for det fremtidige arbejde i DMCG-PAL:
1. Arbejdet med Tryghedskassen har høj prioritet. THL sender forespørgsel til DSPAM (Anette)og FSP
(Lisa) om et møde (evt mail eller telefonisk) om et samarbejde omkring udarbejdelse af
retningslinjer/instrukser for anvendelsen af Tryghedskassen. Inddrage Dansk Selskab for
Patientsikkerhed og evt Sundhedsstyrelsen. Hente inspiration fra engelsk retningslinje, der er en
videreudvikling efter Liverpool Care Pathway.
2. Samarbejde med andre faglige selskaber (eks kardiologer, nefrologer, lunge) om at optimere den
basale palliation på basisniveau hos non-maligne patienter. Kunne give afsæt i at udarbejde
retningslinjer, evt via SST’s puljemidler. Ideer til temaer kunne være dødsangst, screening for
symptomer, ACP-samtaler. I den forbindelse gennemgår THL hvad der findes af internationale
retningslinjer på lunge, hjerte, nyre-området, som kunne have relevans for os at samarbejde om.
3. Optimering af de basale palliation hos kræftpatienter via etablering af et samarbejde med de øvrige
DMCG’er. MG følger op på, hvilke opgaver/retningslinjer, der kunne være i et sådant tværgående regi.
Ideer kunne være retningslinje om kvalme.
Økonomien ser fornuftig ud. THL og BV inviterer til møde med Henriette Lipczak om
retningslinjearbejdet.
Medlemsskabet af centeret opsiges fra 2019. Fremadrettet vil vi betale for godkendelse af hver enkelt
retningslinje.
THL er i gang med opdatering af dyspnø-retningslinjen – resulterer i flere fokuserede spørgsmål end,
hvad den nu indeholder. Retningslinjerne opdateres til GRADE. THL laver en plan for arbejdets omfang
med opdatering af nuværende retningslinjer.
Forespørgsel om opdatering af ergoterapeuternes kompetenceprofil - opdateringsarbejdet påbegyndes
i efteråret 2018. DMCG-PAL giver sparring på opdateringen i FU-regi. Tages op på kommende
bestyrelsesmøde, om der skal nedsættes et panel, der vil give fagligt feed-back på kommende
opdateringerne af kompetenceprofilerne.
Mogens sender seneste version til FU med henblik på at sætte ansøgningen i proces igen.
FU møde: 27. august 2018 kl 8.00-12.00. Programpunkt på dagsordenen er årsmøde 2019.
Bestyrelsesmøde: 11. oktober 10.30-15.00. THL sender mødeindkaldelse ud med reservation af dato.

