
Formandens beretning 

fra januar 2003 til januar 2004 

Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPaM) blev stiftet den 13. juni 2001. Vi er i dag 

80 personlige medlemmer og 8 firmamedlemmer (Swedish Orphan A/S, Norpharma 

A/S, Nycomed Danmark A/S, Janssen-Cilag A/S, DuraScan Medical Products A/S, 

Pfizer Danmark A/S, Novartis Healthcare/Oncology og Aventis Pharma a/s). 

Bestyrelsen har i året der gik bestået af: Per Sjøgren (formand), Lise Pedersen 

(næstformand), Gerd Leikersfeldt (sekretær), Lars Clausen (kasserer) og Tove 

Vejlgaard. Herudover 2 suppleanter: Bent Enig og Anders Bonde Jensen. Uanset at to 

af bestyrelsesmedlemmerne er suppleanter, har hele bestyrelsen deltaget aktivt i 

bestyrelsesarbejdet. Der er siden stiftelsen af DSPaM været afholdt bestyrelsesmøder 

cirka hver anden måned i Lægeforeningens Fællessekretariat, som DSPaM er tilknyttet. 

DSPaM har fået registreret palliativ medicin som et potentielt fagområde i Dansk 

Medicinsk Selskabs (DMS) regi. Dette skridt har fået fuld opbakning fra andre relevante 

lægelige selskaber. Bestyrelsen holdt i slutningen af sommeren et weekend 

internatmøde, hvor en fagområdebeskrivelse blev udfærdiget og indleveret til DMS. 

Lise Pedersen deltog efterfølgende i et møde i DMS (Specialeforum), hvor det blandt 

andet blev fremhævet, at fagområdebeskrivelsen skal kunne danne grundlag for 

overlægeansættelser. Da en række potentielle fagområder endnu ikke har udfærdiget 

fagområdebeskrivelser, er der sat en ny frist til 1. maj 2004. Vi afventer denne 

begivenhed og den videre udvikling af fagområder, som indtil videre ligger i DMS' 

hænder. I året der gik fik vi oprettet en hjemmeside, hvor blandt andet fagområde-

beskrivelsen kan findes ( www.dspam.suite.dk ). 

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine er nu i fuld gang, og de første moduler i 

Norge og Finland er afviklet med succes. Danmark står for modulet i Kommunikation i 

maj 2004. 

En multicenter undersøgelse af cancersmerte behandling på hospitaler i Danmark er 

startet i DSPaM's regi. Undersøgelsen er nu godkendt af etisk komité og forventes 

påbegyndt i begyndelsen af dette år. 

DSPaM har udpeget Tove Vejlgaard til den af Sundhedsstyrelsen nedsatte nationale 

følgegruppe for palliativ indsats i Danmark. Øvrige deltagere i arbejdsgruppen er: 

Amtsrådsforeningen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, 

Faglig Sammenslutning for Sygeplejersker, der arbejder med Kræftpatienter, Syge-

huspræsternes Sammenslutning, Kræftens Bekæmpelse, Hospice Forum i Danmark og 

Foreningen for Palliativ Indsats. 

DSPaM har nedsat et internt udvalg, som skal revurdere vores vedtægter. 

http://www.dspam.suite.dk/


Vores selskab er blevet medlem af European Association for Palliative Care (EAPC). 

Det drejer sig om et kollektivt medlemskab, således at vi alle er EAPC med-lemmer og 

blandt andet kan opnå billigere kongresgebyrer og billigere abonnementspris på 

European Journal of Palliative Care. DSPaM forsøgte ved EAPC kongressen i Hague at 

få indvalgt et bestyrelsesmedlem (Per Sjøgren) EAPC bestyrelsen, hvilket imidlertid 

ikke lykkedes. 

Selskabet er endvidere repræsenteret i Dansk Lungecancergruppe (DLCG), og vores 

repræsentant (Tove Vejlgaard) har fået mandat til at oprette en national arbejdsgruppe, 

der skal udarbejde anbefalinger for det palliative forløb ved lungecancer til DLCG's 

referenceprogram. 

Endelig er vores selskab repræsenteret i en arbejdsgruppe (Gerd Leikersfeldt) 

under Dansk Selskab for Almen Medicin der netop har udarbejdet faglige retningslinier 

for palliativ indsats i praksis sektoren. 

Bestyrelsen ønsker principielt, at dens arbejde er ”åbent” - på den måde at forstå, at 

selskabets medlemmer frit kan henvende sig med problemer, ideer og forslag, som man 

mener, bestyrelsen skal interessere sig for. 

Til sidst vil jeg gerne takke selskabets sponsorer og selskabets sekretær, Birgitte Jensen, 

for hendes store engagement og arbejdsindsats. 

Vel mødt! 

Per Sjøgren 
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