
Referat fra møde i ’Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde’ 

 

Online møde d. 16. december 2022 

Til stede på mødet: Lene Jarlbæk, Lone Kjeld Petersen, Henrik Larsen, Cecilia Bech Horsted, Anders Bonde 

Jensen, Mogens Grønvold og Mathilde Adsersen   

 

Referent: Mathilde Adsersen 

 

 Gensidig orientering  

Lene orienterede om, at Mette Raunkiær er nyudpeget professor i rehabilitering og palliation hos REHPA. 

Hun skal være forskningsleder og forskningsansvarlig i REHPA. 

Mogens orienterede om DMCG-samling d. 13. oktober 2022. DMCG.dk har besluttet at holde audit på 

DMCG’er og databaser. DMCG-PAL auditerede på DMCG’erne for øvre gastrointestinal cancer og pancreas 

cancer. Det gav anledning til en god dialog om palliation i forhold til de to kræftformer og hvorfor der ikke 

var noget palliation i deres databaser. Pancreas databasen er interesseret i at være pilotdatabase for basis 

palliation og der vil blive arbejdet videre med det i 2023. 

Der har endvidere været repræsentantskabsmøde i DMCG.dk, hvor det blev bekræftet at pancreas 

databasen er interesseret i at være pilotdatabase for basis palliation. 

Mogens orienterede endvidere om workshoppen ’Palliation til tiden’, der blev afhold d. 15/12-22 af ’Vælg 

klogt’. Der vil komme nogle anbefalinger (herunder om palliation) i høring d. 9. januar. Arbejdet med 

palliation i ’Vælg klogt’ ligger helt i tråd med arbejdet i UTPS og støtter op om tidlig palliativ indsats. Dette 

kan medføre en efterspørgsel efter retningslinjer på området. Vi drøftede derfor mulighederne for at gøre 

opmærksom på UTPS og den igangværende retningslinje om tidlig palliativ indsats og palliativ 

behovsvurdering, når disse anbefalinger kommer ud (forventet i februar 2023). Det aftales at UTPS ser på, 

hvor langt vi er kommet med retningslinjen, når anbefalingerne fra ’Vælg klogt’ offentliggøres, og tager 

herefter stilling til om UTPS kan bidrage med noget i den forbindelse.  

 DMCG.dk’s Strategi 2023-25, kommentarer og ideer  

Mogens og Mathilde har kommenteret på den ret ambitiøse DMCG.dk strategi for 2023-25, som rummer 

store fremskridt. For UTPS er det relevant, at strategien medtænker rehabilitering og palliation som en del 

af kræftforløbet, patientperspektiv samt tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. 

 Klinisk retningslinje om behovsvurdering og palliativ indsats, status og det videre arbejde 

Der er foretaget to systematiske litteratursøgninger til den kliniske retningslinje efter hhv. oversigtsartikler 

og primære artikler om behovsvurdering og palliativ indsats. Med udgangspunkt i litteraturen om tidlig 

palliativ indsats er der udvalgt 5 systematiske reviews/metaanalyser, 1 statusartikel og 5 primære artikler 

  

Tabel 1. Udvalgte oversigts- og primære artikler 



Årstal Forfatter Litteratursøgning Inkluderede studier 

2017 Haun et al, Cochrane review Oktober 2016 N= 7 

2019 Fulton et al Opdateret i juli 2018 N=10 

2020 Sørensen et al 2000-ca. 2019,  N=13 

2022 Shih et al Oktober 2021 N=12 

2022 Hou et al Studier publiceret i 2010-2020 N=16 

2022 Xu et al Opdateret 7. september 2021 N=12 

    

Årstal Forfatter Studiepopulation  

2021 Nottelmann et al N=279 - 

2022 Chen et al N=120, og 70 gennemførte studiet - 

2021 Rodin et al  N=461 - 

2022 Reinke et al N=151 - 

20222 Schenker et al N=672 -022 
 

Oversigtsartiklerne og primærartiklerne omfatter i alt 31 primære artikler og vil danne udgangspunkt for 

besvarelse af de fokuserede spørgsmål om patientpopulation, tidspunkt for palliativ behovsvurdering samt 

opfølgning. Der arbejdes videre med gennemgangen af de 31 artikler i forhold til disse punkter.  

Se også vedhæftet præsentation. 

 Etablering af nye data om basis palliation og drøftelse af samarbejde med pilot-databaser 

Som beskrevet under punktet ’gensidig orientering’ er pancreas databasen interesseret i at være 

pilotdatabase for basis palliation og der vil blive arbejdet videre med det i 2023.  

Det har ikke været muligt at holde møde med Mette Roed fra RKKP i december, men det er aftalt at holde 

et møde i januar. 

 Økonomistatus og 2023 

Midler til udarbejdelse af klinisk retningslinje: 250.000 kr. 

DCCC-midler fra 2018/19: 190.000 kr., saldo ca. 20.000 kr. til seminar. 

Bevilling til udvalget fra DMCG.dk, 2023: 75.975 kr. 

 Møder i 2023, herunder planlægning af seminar 

Mødeplanlægning for 2023 foregår via udsendes af mødedatoer til Outlook-kalenderen. 

Der vil blive udsendt forslag til mødedatoer for seminariet via Doodle. Det vil blive sendt ud i god tid, så det 

er muligt at planlægge i klinikken. 

 Evt. 

Det drøftes i udvalget, at det kunne være relevant at deltage i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi’s Årsmøde 

2023 og reklamere for arbejdet i UTPS. Mathilde kontakter Dansk Selskab for Klinisk Onkologi for 

muligheden for deltagelse i årsmødet med en stand. Anders deltager i årsmødet og vil hjælpe med standen. 


