Referat fra møde i ’Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde’ den 27. maj 2020
- online møde
Til stede på mødet: Henrik Larsen, Per Sjøgren, Geana Kurita, Henrik Jensen, Stine Clemmesen,
Helle Hvarness, Lene Jarlbæk, Elo Andersen, Cecilia Horsted, Eva Glud, Ursula Falkmer,
Mogens Grønvold og Mathilde Adsersen

Referent: Mathilde Adsersen

1. Forberedelse af mødet med dmcg.dk’s FU d. 4/6.
Den indledende præsentation til mødet med FU, dmcg.dk blev drøftet. Fokus er på den store opgave, der
ligger i at udvikle og dokumentere kvaliteten af den basale palliative indsats og samtidig det begrænsede
mandat som UTPS har ind i de sygdomsspecifikke DMCG’er.
Der er indtil videre ingen økonomiske rammer til at løfte denne opgave.
Det foreslås, at de kvalitetsindikatorer, der udvikles for den basale palliative indsats skal være generiske,
simple og inkluderes så tidligt i sygdomsforløbet som muligt (og ikke kun den sidste tid) således, at det
sikres, at indikatorerne bliver implementeret.
Der er flere i udvalget, der oplever, at der er opmærksomhed på palliation i det onkologiske felt, men også,
at der er en usikkerhed på, hvad der skal gøres, hvornår og af hvem.
På mødet med FU, dmcg.dk deltager følgende af udvalget medlemmer: Eva Glud, Stine Clemmesen, Cecilia
Horsted, Ursula Falkmer, Henrik Larsen samt Mogens Grønvold og Mathilde Adsersen. Mogens holder det
indledende oplæg, som suppleres af de tre repræsentanter fra de sygdomsspecifikke DMCG’er.

2. Kliniske retningslinjer fra DMCG-PAL –drøftelse af eksempler og anvendelsesmuligheder
DMCG-PAL hjemmesiden og de godkendte kliniske retningslinjer blev gennemgået med udvalgets
medlemmer, idet det skal overvejes, om disse retningslinjer, der er udarbejdet primært i forhold til
specialiseret palliativ indsats, også er anvendelige i den basale palliative indsats.
Det kommenteres, selv om der er lang række potentielt relevante retningslinjer, som kan vurderes
detaljeret og evt. tilpasses den basale palliative indsats, så er ikke alle relevante området endnu afdækket
med kliniske retningslinjer. Fx påpeges det, at der mangler en retningslinje om kvalme ved fremskreden
kræft.
Det blev endvidere fremhævet, at ud over de meget grundige evidensbaserede retningslinjer, er der behov
for kortfattede anvisninger og flow-charts, og i den forbindelse kan der også være inspiration at hente i
DSAM’s vejledninger.
I den urologiske DMCG har de anvendt DMCG-PAL’s kliniske retningslinje for lymfødem – og indsat den i
deres egen retningslinje med henvisning til, at den er udarbejdet i DMCG-PAL regi.
Der vil fremover blive arbejdet videre med at vurdere hvor vidt og hvordan, der kan og skal etableres links
mellem de sygdomsspecifikke databasers retningslinjer og DMCG-PAL’ retningslinjer, der ligger på
hjemmesiden dmcgpal.dk.
3. Spørgeskema til de sygdomsspecifikke DMCG’er
Udkast til spørgeskema om palliation og samarbejdet om palliation til de sygdomsspecifikke DMCG’er
drøftes. Der gennemgås en række konkret forbedringsmuligheder, herunder om der skal tilføjes yderligere
spørgsmål. Der sendes nyt udkast til udvalget inden det sendes ud til alle sygdomsspecifikke DMCG’er.

4. Økonomi, status
Der skulle være aflagt regnskab for UTPS-bevillingen fra DCCC på 190.000 kr. ved udgangen af maj måned.
Grundet Covid-19 har DCCC forlænget bevillingsperioden til udgangen af 2020. Pengene til 3 måneders løn
til at bistå udvalget er brugt, men der er penge tilbage til mødeudgifter, som udvalget har mulighed for at
anvende til et seminar til efteråret.
5. Evt.
Mogens m.fl. arbejder på en projektansøgning, som handler om behovsafdækning på tværs af sektorer.
Såfremt projektgruppen beslutter at gå videre med denne plan, vil udvalget modtage et udkast til
ansøgning med henblik på, at udvalget tager stilling til, om der fra UTPS er opbakning til projektet (så vil det
blive skrevet ind i projektbeskrivelsen) samt mulighed for deltagelse i projektgruppen og -arbejdet.

Næste møde i UTPS er d. 24/9 kl. 13-16 (online eller fysisk afhængigt af retningslinjerne på det tidspunkt).

