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1. ’Database for palliativ indsats på basisniveau’ v/Mette Roed fra RKKP. 
Mette Roed deltog på dagens møde, og mulighederne for etablering af en database for palliativ indsats på 
basisniveau blev drøftet. Det centrale element er en eller flere indikatorer, der måler på palliativ 
behovsvurdering, og for at dette kan ske, skal der dels registreres, at den pågældende aktivitet er udført (fx 
med en procedurekode) i de administrative systemer, dels indsamles PRO-data svarende til 
behovsvurderingen. En sådan database kan tænkes etableret som en virtuel database, hvor data (med 
tiden kan) trækkes fra de forskellige elektroniske patientjournalsystemer og over til RKKP og herfra kobles 
med eksisterende databaser (dvs. DMCG’ernes sygdomsspecifikke og Dansk Palliativ Database). Den del af 
denne transport af data, der vedrører PRO data, kan formentlig ske via den ’Nationale Infrastruktur for 
PRO’, som på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse. 
 
Udvalget drøftede herefter udfordringerne med implementering af PRO-palliationsskemaet i klinikken. Eva 
Glud delte sine erfaringer fra Nordsjællands Hospital, hvor PRO-palliationsskemaet for basisniveau, der er 
udarbejdet i regi af Sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariat, blandt flere steder bliver pilottestet. Der blev 
peget på et stort behov for, at der udarbejdes en vejledning, der kan støtte op om implementeringen af 
PRO-palliationsskemaet og et fokus på, hvordan skemaet gøres meningsfuldt og håndterbart for klinikerne.  
 
Parallelt med at PRO-palliationsskemaet pilot-testes og de tekniske løsninger udbygges, vil UTPS i 
samarbejde med RKKP arbejde med udviklingen af rammerne for en virtuel database for basis-palliation. 
 

2. Udvalg for Tværgående Indikatorer (UTI) 
Mogens Grønvold havde ikke mulighed for at deltage i det seneste møde i Udvalg for Tværgående 
Indikatorer, men Mette Roed orienterede om, at der ikke var blevet drøftet palliation som mulig tværgående 
indikator på det seneste møde. Mogens kontakter Ismail Gögenur, der er formand for Udvalg for 
Tværgående Indikatorer. 
  

3. Gensidig orientering 
Lene Jarlbæk orienterede om følgende relevante nye rapporter, der netop er udgivet:  

I. Kræftrehabilitering i Danmark – Status og udvikling fra 2017 til 2021 Læs rapporten som e-magasin 
 

II. Rapporten; ’Kortlægning af Kræftopfølgning og Palliation i Almen Praksis 2021’ er udarbejdet af 
forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og er finansieret af Kræftens 
Bekæmpelse. Rapporten er baseret på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt et 
tilfældigt udsnit af praktiserende læger fra to regioner i Danmark. Rapporten kan hentes her. 
 

https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2022/01/Kraeftrehabilitering-FINAL.pdf
https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2022/01/Kraeftrehabilitering-FINAL.pdf
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/REHPA/169149/
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/ist/almenpraksis/dokumenter/nyheder/palliationap2021.pdf


 
4. Kommissorium for UTPS, opdatering 

Det nuværende kommissorium for UTPS er udarbejdet, da udvalget blev etableret.  
DMCG.dk har derfor opfordret UTPS til at opdatere kommissoriet med en plan for de kommende to år 
(2022-2023). Mogens og Mathilde udarbejder et oplæg, som vil blive sendt rundt til kommentering. 
 

5. Statusrapport til dmcg.dk 
DMCG.dk har bedt om en kort statusrapport fra UTPS.  
Mogens og Mathilde er i gang med at få de sidste detaljer beskrevet. Herefter vil den blive sendt til 
udvalget til orientering. 
 

6. De næste trin i arbejdet med ’Klinisk retningslinje for palliativ behovsvurdering for 
kræftpatienter, der behandles på hospitaler’ 

De næste trin i arbejdet med den ’Kliniske retningslinje for palliativ behovsvurdering for kræftpatienter, der 
behandles på hospitaler’ er, i samarbejde med RKKP’s Retningslinjesekretariat (Sasja Jul Håkonsen), at: 

a) Danne et overblik over hvad der allerede er gjort i Sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariat i 
forbindelse med udarbejdelse af PRO-palliationsskemaet for basis palliation 

b) Undersøge hvilke definitioner, afgrænsninger mv. fra arbejdet i Sundhedsdatastyrelsens PRO-
sekretariat, der er relevante at bruge videre i UTPS arbejdet 

c) Afklare, hvilke PICO-spørgsmål vi ønsker at få besvaret i retningslinjen 
 
Der er opmærksomhed på i UTPS, at det er et stort og komplekst arbejde, der venter forude med 
udarbejdelse af retningslinjen, hvor det kan være gavnligt for processen, at der deltager nogen, der er vant 
til at arbejde med udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Vi vil drøfte med Sasja, hvordan hun har mulighed 
for at bidrage til processen. Der har tidligere været talt om hjælp til litteratursøgning og den første 
grovsortering af abstracts. 
 
Der er desuden fokus på, at der i klinikken er et stort behov for en retningslinje i forbindelse med 
implementering af PRO-Palliationsskemaet, og at det er vigtigt at retningslinjen er relevant i den kliniske 
hverdag. 
 
Der vil blive planlagt et møde med Sasja fra Retningslinjesekretariatet og dem i UTPS, der har lyst til at 
deltage og drøfte de næste trin (a-c), der er beskrevet ovenfor. Mødeindkaldelse udsendes af Mathilde. 
 

7. Evt. 
Der blev kort gjort opmærksom på den nye fagområdespecialist uddannelse i palliation for læger, der er 
ved at blive etableret i Danmark. 
 
Næste møde i UTPS er 11.maj kl. 13-16. 
 

 

 


