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Uddannelse, organisation og 

kvalitetsudvikling

• Den nordiske specialistuddannelse i Palliativ 

Medicin.

• DRG for den specialiserede palliative indsats.

• DMCG-PAL• DMCG-PAL



MODUL 1

• – Trondhjem, Norge 5 dage

• Introduktion til palliativ medicin (1/2 dag)

• Evidence based palliativ medicin – part 1 (2 

dage)

• Symptomkontrol hos cancerpatienter (2 ½ days)



MODUL 2 

Finland,4 dage

Den døende patient (4 dage)

Audit (en dag)Audit (en dag)



MODUL 3 

– Sverige, 5 dage

Kommunikation – part 1 (2 dage)

Etik  (1 dag)

Teamwork / Tværfagligt samarbejde (2 dage)



MODUL 4

– Bergen, Norway, 5 days

Evidensbaseret palliativ medicin – part 2 (1 1/2 dag)

Palliativ radioterapi, kemoterapi og kirurgi. 

Akutte tilstande i palliativ medicin (1 ½ dag)

Komplementær og alternativ behandling (1/2 dag)

Undervisning (1 ½ dag)



MODUL 5

– Danmark 5 dage

Symptomkontrol hos ikke-cancer patienter(1 

dag)

Kommunikation – part 2 (2 dage)

Smerte og smertebehandling (2 dage)



MODULE 6

– Sverige, 5 dage

Drift / ledelse, audit, organisation (2½ dag)

Præsentation af forskningsprojekt (1½ dag)

Eksamen og evaluering  (1 dag)Eksamen og evaluering  (1 dag)



DRG for den specialiserede palliative 

indsats.indsats.



Målsætninger:

• At højne niveauet for den specialiserede 

palliative indsats. (DSPaM)

• At stimulere til etablering til flere 

specialiserede palliative enheder (DSPaM)specialiserede palliative enheder (DSPaM)

• At undgå snyd med taksten, ved en definering 

af ”Specialiseret palliativ indsats” (SST)



Definition af den specialiserede 

palliative indsats.

• Hovedårsagen til kontakten skal være behov 

for palliativ indsats på specialiseret niveau.

• Definition af den palliative specialiserede 

enhed og personale. enhed og personale. 

• Patienter skal screenes systematisk.

• De skal have mindst 5 symptomer/problemer



Definition af enheden og personale.

• Der skal være mulighed for indlæggelse, 

ambulatorium og hjemmebesøg.

• Overlægen skal være ansat med hovedparten af sin 

beskæftigelse i palliation. Skal have specialiseret 

niveau (eller superviseres heraf). Desuden 

sygeplejerske og evt. fysioterapeut, socialrådgiver, 

psykolog, præst, diætist etc. Mindst 4 faggrupper.



Systematisk screening / minimum 5 

symptomer

• Med EORTC-QLQ-C15-PAL eller ESAS

• Forskning har vist at læger og sygeplejersker ikke 

opdager pt’s lidelse.

• At pt på BBH-palliativ afdeling har mediant  8 • At pt på BBH-palliativ afdeling har mediant  8 

symptomer

• Vi har sat det til 5 symptomer mindst, registreret 

som bidiagnoser



DR679 Nedsat generel funktionsevne 

DR060 Dyspnoea 

DG479A Søvnbesvær uden specifikation 

DR539B Fatigue 

DR630 Anorexia 

DR649 Cacexia 

DR119A Emesis 

DR119B Nausea 

DR119C Vomitus 

 

Kun en DR119* 

DK590 Obstipatio 

DK590A Obstipatio chronika 

Kun en DK59* 

DF329A Depressiv tilstand uden specifikation 

DF419 Angsttilstand uden specifikation 

DF059 Delir uden specifikation 

DZ658A Væsentlige psykosociale problemer 

DZ738A Væsentlige eksistentielle problemer 

DR520 Akutte smerter 

DR521 Maligne smerter 

DR521A Simple maligne smerter 

DR521B Komplekse maligne smerter 

DR522 Kronisk smerte anden 

DR522A Dolores chronicae 

DR522B Dolores genitalium 

DR522C Burning Vulva/penis/scrotum/anus syndrome 

DR522D Simple langvarige/kroniske nonmaligne smerter 

DR522E Komplekse langvarige/kroniske nonmaligne smerter 

DR529 Smerte 

 

 

 

 

Kun en af DR 52* 

 

 



DRG - registrering af indlagte patienter:



DRG – registrering af ikke-indlagte patienter:



DMCG-PAL

Formål og opgaver

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe 

for Palliativ indsats



Formål med en DMCG

• En DMCG’s formål er at udvikle og indsamle 

viden, og at omsætte såvel foreliggende, som 

ny viden til resultater, der kan anvendes i ny viden til resultater, der kan anvendes i 

klinisk praksis til gavn for patienter.

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe 

for Palliativ indsats



DMCG.

Organisering 
af et fagligt 

område.

Organisering 
af et fagligt 

område.område.område.

DMCG.DKDMCG.DK
Hospice og 
palliations

ildsjæle

Hospice og 
palliations

ildsjæle

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe 

for Palliativ indsats



Opgaver og arbejdsområder

1. fremme gennemførsel af lokale, landsdækkende og deltagelse i internationale videnskabelige kliniske 
protokoller,

2. fremme koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede 
forskning og arbejdet med biobanker,

3. fremme støtte til klinisk kræftforskning inden for metode, statistik, IT anvendelse, sikring af finansiering 
mm.,

4. fremme kliniske databaser egnede til forskning,

5. fremme og bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinier for patientforløbet, diagnostik og behandling 
og den tilhørende forskning inden for såvel primær som sekundær sektor,

6. fremme gennemførsel af nationale og deltagelse i internationale kvalitetsprojekter,6. fremme gennemførsel af nationale og deltagelse i internationale kvalitetsprojekter,

7. fremme internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde, 

8. bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling,

9. bidrage til videnopsamling- og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden,

10. fremme uddannelses- og efteruddannelsesmæssige tiltag inden for området,

11. sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundærsektoren (fx implementering af ny 
viden).

Orientering fra DMCG.dk, 30. april 2006/tp

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe 

for Palliativ indsats



Medlemmer af bestyrelsen

Fag og faglige selskab/råd

Brugerperspektiv

Palliativt Videnscenter

Organisatorisk perspektivOrganisatorisk perspektiv

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe 

for Palliativ indsats



Lægevidenskabelige

selskaber

Lægevidenskabelige

selskaber

Dansk selskab for palliativ medicin, Dansk selskab for almen medicin, Dansk 
selskab for klinisk onkologi, Dansk selskab for anæstesi og intensiv terapi, Dansk 

selskab for intern medicin, Dansk urologisk selskab, Dansk kirurgisk selskab, 

Danske

Fysioterapeuter

Danske

Fysioterapeuter
Netværk

Den Danske

Præsteforening

Den Danske

Præsteforening
Netværk

Dansk SygeplejerådDansk Sygeplejeråd FS Hospice og palliation, FS Kræft

Dansk

Psykologforening

Dansk

Psykologforening
Netværk

Dansk

socialrådgiverforening

Dansk

socialrådgiverforening
Netværk

BrugerrepræsentationBrugerrepræsentation

Danske RegionerDanske Regioner

Palliativt VidenscenterPalliativt Videnscenter

Kræftens Bekæmpelse, 
Hospiceforum

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe 

for Palliativ indsats



DMCG-PAL

Forår

2010

Efterår

2009

Forår

2009

Koordinationsgruppe for  uddannelse

Bestyrelse/

Forretnings

udvalg

Koordinationsgruppe for  uddannelse

Koordinationsgruppe for forskning

Koordinationsgruppe for 
Retningslinjer

Dyspnø

Kognitiv dysfunktion Hjernetumor

Pårørende/efterladte

Smerter

Patientforløb

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe 

for Palliativ indsats



• Gruppens arbejde med ovenstående opgaver 

skal muliggøre intern og ekstern evaluering 

samt kvalitetssikring

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe 

for Palliativ indsats


