Referat fra møde i ’Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde’
Online møde d. 11. maj 2022
Til stede på mødet: Lene Jarlbæk, Ursula Falkner, Michael Bendtsen, Caroline Plaschke, Henrik Larsen, Eva
Glud, Elo Andersen, Lone Kjeld Petersen, Nikolaj Aarøe Jensen, Mogens Grønvold og Mathilde Adsersen
Gæst: Sasja Jul Håkonsen, Retningslinjesekretariatet (deltog i punkt 1 om klinisk retningslinje)
Referent: Mathilde Adsersen
1. Klinisk retningslinje for palliativ behovsvurdering, drøftelse af PICO spørgsmål, afgrænsning af
målgruppe etc.
Det spørgsmål, der på nuværende tidspunkt er formuleret i den kliniske retningslinje for palliativ
behovsvurdering, er ikke specifikt nok til at kunne betegnes som et PICO spørgsmål. Det kan bedre
beskrives som et fokuseret spørgsmål. Dette fokuserede spørgsmål blev drøftet i udvalget, og der var
enighed om, at det danner et godt grundlag for udarbejdelse af søgeprotokollen og at der arbejdes således
videre med dette fokuserede spørgsmål:
Er der evidens for at en palliativ behovsvurdering med tilhørende palliativ indsats hos patienter med kræft
har en gavnlig effekt på livskvalitet, symptombyrde eller levetid?
Hvis ja:
 Hvad kendetegner så de patienter?
 Hvornår skal behovsvurderingen foretages første gang? (opstart)
 Skal behovsvurderingen gentages og i så fald hvornår (triggers fx ved indlæggelse, forværring af
patientens tilstand etc.) og hvor ofte? (opfølgning)
Der vil blive fokuseret på studier, der inkluderer BÅDE palliativ behovsvurdering OG palliativ indsats, og på
kræftpatienter defineret bredt (ud fra de studier, der identificeres, vil man efterfølgende kunne se, hvilke
patienter evidensen gælder for). Det er vurderingen i udvalget at der vil være ca. 12-20 relevante studier.
Retningslinjesekretariatet udarbejder på baggrund af det fokuserede spørgsmål et udkast til søgeprotokol,
som sendes til Mogens og Mathilde til kommentering, og herefter sendes søgeprotokollen videre til resten
af udvalget, der ligeledes får mulighed for at kommentere.
Når søgeprotokollen er godkendt, foretager Retningslinjesekretariatet litteratursøgninger, der i første
omgang vil omfatte reviews, og resultatet af søgningerne sendes videre til udvalget.

2. ’Database for palliativ indsats på basisniveau – nyt siden sidst’
Siden sidste møde i UTPS er der i RKKP arbejdet videre på projektbeskrivelsen for ’Database for palliativ
indsats på basisniveau’. Det beskrives som et projekt, der skal teste grundlaget for at lave en national
database for palliativ indsats på basisniveau. Mogens har holdt møde med Mette Roed og kommenteret på
et nyt udkast til projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelsen gennemgås på mødet og vil efterfølgende også blive sendt rundt til udvalget. Det er
planen, at projektet kører i tidsperioden til og med 2025, og at de nye indikatorer vil blive afprøvet og
afrapporteret i udvalgte DMCG’er/databaser. Herefter er målet at det udbredes nationalt. Der er behov for
afklaring af bl.a. det juridiske grundlag og forankringen af databasen (’styregruppe’?), og Mette Roed
drøfter dette med RKKP’s direktør Jens Winther Jensen.
Den nationale it-infrastruktur for PRO data er et sårbart punkt i forhold til at sikre data-flowet og en af de
store udfordringer i dette projekt.
Udvalget orienteres, når der er nyt.
3. Danske Kræftforskningsdage
Ved Danske Kræftforskningsdage i august er Mogens med til at arrangere en session på 1,5 time om
palliation. Mogens vil i sit oplæg bl.a. fortælle om hvad der foregår i UTPS.
Mathilde har på vegne af UTPS forespurgt dmcg.dk om der til konferencen, som tidligere, er en
markedsplads med mulighed for at have en stand, men dette er under afklaring. Vi afventer en
tilbagemelding fra dmcg.dk. Hvis det ikke bliver muligt at have en stand til konferencen, drøftes det at
udarbejde en lille folder, hvor arbejdet i UTPS beskrives.
Mogens og Mathilde deltager i konferencen. Lene deltager også sammen med REHPA.
4. Evt.
Der var ikke noget til eventuelt.

