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Dagsorden til mødet: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat fra sidste møde godkendes 
 
 

2. Drøftelse af udkast til ’Klinisk retningslinje for palliativ behovsvurdering og grundlæggende 
palliativ indsats for kræftpatienter, der behandles på hospitaler’  

 
Udkast til ’Klinisk retningslinje for palliativ behovsvurdering og grundlæggende palliativ indsats for 
kræftpatienter, der behandles på hospitaler, version 1.0.’ drøftes. 
 
Det konkluderes, at ’palliativ behovsvurdering’ passer godt ind i en retningslinjeskabelon, mens den 
’tilhørende palliativ indsats’ enten skal inkluderes i appendiks i retningslinjen eller som et selvstændigt 
dokument fx i form af en ’pixi-bog’ med handlingsanvisninger (fx korte overordnede sammenfatninger og 
henvisninger). 
 
Næste skridt i retningslinjearbejdet vil være at skrive videre på baggrundsafsnittet og udarbejde udkast til 
fokuserede spørgsmål (PICO spørgsmål), der kan danne baggrund for de systematiske litteratursøgninger. 
Arbejdsgruppen kan melde ind, på hvilke områder de ønsker at være med til at skrive på.  
 
Overskriften på dokumentet skal overvejes. Hvis der udelukkende udarbejdes retningslinje for 
behovsvurdering, mens der for grundlæggende palliative indsatser i højere grad udarbejdes et overblik over 
relevante datakilder (fx allerede udarbejde retningslinjer), så skal det tydeligt fremgå af titlen. 
 

3. Orientering om og diskussion af første møde med RKKP om indikatorer og databaseaktiviteter på 
basalt niveau 

Inden sommerferien 2021 var Mogens for første gang i dialog med bl.a. Jens Winther Jensen og Mette Roed 
fra RKKP om ideen om en database for palliation på basalt niveau, der jo er en del af kommisoriet for UTPS. 
Det blev aftalt, at RKKP ville vende tilbage med et konkret forslag til proces. I november 2021 deltog 
Mogens og Mathilde i et næste møde med bl.a. Mette Roed fra RKKP om indikatorer og databaseaktiviteter 
på basalt niveau. Det første udkast til en projektbeskrivelse blev drøftet, og der arbejdes nu videre med at 
konkretisere projektbeskrivelsen. Det er RKKP, der står for at levere den tekniske opsætning til en ’virtuel 
database’, der kan levere data til de sygdomsspecifikke DMCG’er, mens selve indikatorudviklingen ligger i 
regi af UTPS og det parallelle DMCG.DK Udvalg for Tværgående Indikatorer.  
 
Udover PRO data (de patient-rapporterede oplysninger om palliative behov) er der et behov for udvikling af 
en ’aktionsdiagnose’, således at det bliver muligt at trække data om udførelse af palliativ behovsvurdering 



fra LPR3. Det skal undersøges om der allerede findes noget, der kan anvendes. Processen med udarbejdelse 
af en aktionsdiagnose undersøges nærmere af RKKP.  
 
Det er aftalt at RKKP (Mette Rod) deltager i et af de kommende UTPS-møde og fremlægger projektplanen. 
 
Der var et ønske fra udvalget om at se det første udkast til projektbeskrivelse. RKKP har efterfølgende 
meldt tilbage, at de ønsker forskellige afklaringer, inden udkastet rundsendes og det aftales derfor, at vi 
afventer anden version af projektbeskrivelsen, før den rundsendes til resten af udvalget. 
 

4. Møder i 2022 
Møderne i UTPS planlægges via Doodle, og det aftales, at der vil blive planlagt 4 møder, det første om et 
par måneder. Møderne i retningslinjearbejdsgruppen vil blive planlagt undervejs i processen, så de 
afholdes, når det er relevant og der kan være behov for at mødes i forskellige mindre arbejdsgrupper 
undervejs i processen.   
 
 

5. Økonomi 
Økonomistatus i UTPS er som følger: 
RKKP, 2020: 250.000 kr. til udarbejdelse af klinisk retningslinje for palliativ behovsvurdering og tilhørende 
palliativ indsats 
DMCG.dk, 2021: 75.000 kr.  
DMCG.dk, 2022: 75.975 kr. 
Oprindelig bevilling fra DCCC, 2018: ca. 20.000 kr. tilbage, som overføres til 2022 mhp. at anvende dem til 
et seminar. 
 
I forbindelse med retningslinjearbejdet drøftes flere modeller for organisering af arbejdet. Ingen af 
klinikerne havde mulighed for at blive frikøbt til opgaven og det aftales derfor, at Mathilde Adsersen i første 
omgang frikøbes til arbejdet, som udføres i tæt samarbejde med klinikerne. 
 
 

6. Evt. 
Mogens oplyser, at DMCG.DK for nylig ved Dansk Kræftforum 2021 har fremlagt 2022 Handlingsplan, og at 
det fortsat er en del af DMCG.dk’s strategi, at der skal palliative indikatorer ind i alle de sygdomsspecifikke 
DMCG’er: https://www.dmcg.dk/om-dmcg/strategi-og-handlingsplan/. 
 

https://www.dmcg.dk/om-dmcg/strategi-og-handlingsplan/

