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På mødet blev det drøftet:
Hvem er målgruppen for den kliniske retningslinje? Der var enighed om, at retningslinjen skal udarbejdes
som andre retningslinjer i DMCG-regi, og at der er tale om en retningslinje afgrænset til den basale
palliative indsats i hospitalsregi.
Hvem er patientmålgruppen for den kliniske retningslinje?
Det blev til en lang og vigtig drøftelse af ’palliation på basisniveau’ og ’hvilke patienter kan man sige får en
palliativ indsats på basisniveau?’. Synspunkterne var delte. Der blev argumenteret på, at det skulle være
helt fra tidspunkt for diagnosticering af kræft (idet det kan være relevant i hele forløbet). Omvendt blev der
også argumenteret for at fokusere på uhelbredelig, fremskreden kræft (fx stadie 3-4).
I arbejdsgruppen blev der udtrykt behov for at gøre opgaven med basis-palliation til en relevant, væsentlig
og overkommelig opgave i klinikken for de relevante patienter og samtidig at vi ikke bliver uambitiøse og

1

ekskluderende, men får sat rettidigt ind inden problemerne vokser sig store og vi kommer for sent med at
hjælpe.
Patientmålgruppen for arbejdet i UTPS har tidligere været diskuteret i UTPS over mail i forbindelse med
indsendelse af et abstract til Danske Kræftforskningsdage. I abstraktet stod der ’fremskreden kræft’ som
dengang blev rettet til ’den palliative indsats i kræftforløbet’. Formuleringen ’fremskreden kræft’ er på
nuværende tidspunkt ikke rettet i kommissoriet og der bør tages stilling til denne formulering i UTPS.
Diskussionen blev ikke afsluttet på mødet, og Mogens har efterfølgende har efterfølgende haft kontakt
med deltagere fra mødet.
Som konklusion på denne kontakt foreslås følgende oplæg til beslutning i UTPS og gældende for
arbejdsgruppen:



I forhold til målgruppen for palliativ behovsvurdering henvises til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger
(2017), som understreger, at palliativ indsats kan være relevant i hele forløbet
Udvalget fokuserer på at udarbejde en vejledning, der fortæller HVORDAN vi kan afdække behov,
og HVORDAN behovene kan tackles

Begrundelsen for alene at henvise til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger er, at Udvalgets anbefalinger bør
følge Sundhedsstyrelsens.
Punkterne palliativ behovsvurdering og palliativ indsats blev ikke drøftet på mødet og skal derfor drøftes
på det næste møde.

Økonomi: Der er afsat 250.000 kr. til arbejdet med udvikling af retningslinje. Det blev kort drøftet i
arbejdsgruppen, hvordan disse penge bedst forvaltes herunder mulighed for frikøb eller personer, der
kunne være interesseret i at bidrage med at løfte opgaven. Dette punkt skal drøftes yderligere ved næste
møde.

Den næste opgave vil være at udarbejde en synopsis på 4-5 sider, der beskriver, hvad vi ved om basis
palliation. Denne synopsis skal danne rammen for det videre arbejde og være udgangspunkt for ideer til
hvor der er mest brug for retningslinjer for basis palliation. Mogens og Mathilde starter op på dokumentet,
som løbende vil blive sendt rundt i gruppen til input/kommentering/skrivning.
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