Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Formandsberetning for 2012
Medlemstal
DSPaM har 135 medlemmer, heraf 2 firmamedlemmer.
Bestyrelsen 2012
• Tove Vejlgaard, Vejle (formand)
• Anette Damkier, Odense (næstformand)
• Henrik Larsen, Rigshospitalet (kasserer)
• Mogens Grønvold, Bispebjerg
• Per Sjøgren, Rigshospitalet
• Bodil Jespersen, Århus
• Trine Brogaard, Århus (sekretær)
Bestyrelsen har i årets løb været repræsenteret som følger
Tove Vejlgaard: Formand for styregruppen for NSCPM
Henrik Larsen: Formand for DMCG-PAL,
Mogens Grønvold: Formand for Palliativ Database
Per Sjøgren: Vicepresident, EAPC;
Bodil Jespersen: Medlem af styregruppen NSCPM
Trine Brogaard: International Primary Palliative Care Research Group, EAPC task force:
Palliative care in Primary Care – in the community.
Årsmødet 2012
Årsmødet blev afholdt på Hindsgavl Slot den 1.-2. februar. Ud over 7 oplægsholdere deltog 32 i årsmødet. Temaerne for årsmødet var palliativ indsats til børn og en interaktiv
session om de personlige udfordringer ved arbejdet som palliativ mediciner. Til mødet
havde vi inviteret kvalificerede oplægsholdere fra Danmark og England. Ud over det faglige indhold, er årsmødet også forum for netværksdannelse og socialt samvær blandt læger
med interesse for palliativ medicin. Det vil fremadrettet være en tradition at afholde årsmødet som internat, noget mange har udtrykt stor tilfredshed med.
Palliativ Medicin som fagområde
I oktober 2012 afholdt bestyrelsen et 2½-dages seminar I Tove Vejlgaards hus ved foden
af Pyrenæerne i Sydfrankrig. Hovedformålet var at få afsluttet udarbejdelsen af ’Fagområdebeskrivelse for Palliativ Medicin’. Vi arbejdede ret effektivt og med udgangspunkt i vores
udkast udarbejdet ved et tidligere seminar, har vi nu færdiggjort bestyrelsens udkast.
Vi har efterfølgende haft udkastet sendt til høring til de relevante kliniske selskaber og
havde ved tidsfristens udløb fået tilbagemelding fra følgende selskaber:
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (Anders Bonde)
Dansk Urologisk Selskab (Claus Dahl)
Dansk Cardiologisk Selskab (Mogens Lütken)
Dansk Neurologisk Selskab (Eva Rahbek)

Fra DSKO kom der nogle meget relevante rettelsesforslag, de øvrige selskaber bifaldt
fagbeskrivelsen som den var.
Efter at have tilrettet fagområdebeskrivelsen i henhold til DSKO’s forslag er udkastet sendt
til medlemmerne af DSPaM. Det vil blive gennemgået og diskuteret under selskabets generalforsamling den 31.1.2013.
Efter generalforsamlingen vil fagområdebeskrivelsen blive sendt til LVS, der så skal behandle den reviderede fagområdebeskrivelse.
Samtidigt vil vi anmode om møde med LVS for at diskutere, hvilke tanker LVS gør sig om
udviklingen af fagområderne, specielt med henblik på kliniske uddannelsesstillinger. Vi vil
også bede om møde med SST om samme emne, samt om, hvorvidt SST vil lave en ’specialeliste’ med navnene på de læger, der er godkendt som fagområdespecialister i palliativ
medicin af DSPaM.
Tanken er, at vi på næste årsmøde i 2014 vil kunne uddele diplomer til de læger, der har
opnået fagområdeanerkendelse efter ’pionerreglerne’.
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine
I april måned 2013 afsluttes 5. hold NSCPM, hvormed 40 danske læger har gennemført
kurset og fået deres diplom.
Bodil Jespersen og Lena Lundorff (som i mellemtiden er flyttet til Sverige) er overordnet
ansvarlige for modul 5, og Lise Pedersen er ansvarlig for kommunikationskurset på kurset.
I kursets styregruppe har i 2012 siddet Lise Pedersen, Bodil Jespersen og Tove Vejlgaard
(formand for styregruppen).
Fra nytår ophører Tove Vejlgaard som formand og udtræder af styregruppen efter 11 år.
Bodil Jespersen overtager formandsposten.
Et nyt kursus annonceres i januar 2013 til start September 2013. Der er stadig stor interesse for og efterspørgsel på kurset.
Professorater
Vi fik i 2012 vores første professorer i Palliativ Medicin: Per Sjøgren tiltrådte som professor
i palliativ medicin, Mogens Grønvold tiltrådte som professor i palliativ medicin og livskvalitetsforskning. Tillykke til Per og Mogens, og tillykke til det palliative felt i Danmark.
DRG-afregning for palliativ indsats
Bestyrelsen har i løbet af året kommunikeret med sundhedsministeriets Sektor for National
Sundhedsdokumentation og Forskning, der beskæftiger sig med DRG-systemet. Der har
været usikkerhed omkring kodning for specialiseret palliativ indsats på flere sygehuse, og
Sundhedsministeriet har henvist til DSPaMs oplæg og aftaler med ministeriet fra 2006,
som imidlertid meget trænger til en revision. Der er behov for at revidere bidiagnoselisten,
og der er behov for at der opnås betaling for flere af de ydelser, der i dag ikke honoreres
som specialistydelser. Til gengæld er det også nødvendigt at få skærpet de krav, der er for
at der kan kodes for specialiseret palliativ indsats, så der ikke går ’inflation’ i kodningen
med en udvanding af definitionen på specialistfunktionen til følge. Endelig er der behov for
at man sikrer, at sygehusafdelinger, der fungerer som stamafdelinger med åbne indlæggelsesforløb og nøglepersonsfunktioner indenfor basis palliation også honoreres for dette,
hvilket ikke er tilfældet aktuelt. Vi har planlagt et møde i januar måned med repræsentanter fra DSPaMs bestyrelse og fra Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning med henblik på en revidering af DRG-kodning og honorering for det palliative område.
Resultatet af dette møde vil blive viderebragt på årsmødet.

EAPC kongressen 2015
Per Sjøgren er vice president i EAPC og har fungeret som chairman for scientific committee ved flere EAPC kongresser de senere år. Vi har i bestyrelsen igennem flere år overvejet, om vi skulle ansøge om, at Danmark blev værtsland for en EAPC kongres. Gennem
Pers medlemskab af bestyrelsen for EAPC har vi nu ansøgt om, at den store, kliniske
EAPC kongres kan finde sted i København i 2015, og det ser ud til at blive en realitet.
DSPaM vil stå som organisator, og Per Sjøgren vil være formand for organisationskomiteen. DSPaM vil sikre medejerskab og engagement fra bl.a. PAVI, andre professionelle selskaber og grupperinger, da der bliver mange opgaver at løfte.
Den Palliative Database og DMCG-Pal
fungerer som selvstændige organisationer, databasen har en selvstændig årsrapport, og
DMCG-Pal en velfungerende hjemmeside, hvorfor de ikke omtales i nærværende.
Publikationer fra SST
Som resultat af Kræftplan IIIs udmøntning udkom i december 2011: ’Anbefalinger for den
palliative indsats’, den reviderede udgave af SSTs kliniske retningslinier fra 1999, og i foråret 2012 udkom: ’Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft’.
Disse publikationer lægger op til en udvidelse af den palliative indsats, dels til at være rettet mod andre sygdomsgrupper end kræft, dels til at inkludere ’tidlig palliativ indsats’, der
har et vist overlap med dele af rehabiliteringen, hvorfor man har valgt at lave et fælles forløbsprogram. Som resultat af disse publikationers anbefalinger og de følgende politiske
udmeldinger, er der påbegyndt et stort arbejde med at beskrive palliativ indsats for nonmaligne sygdomsgrupper og forløbsprogrammer for kræftpatienter, og rundt omkring i regionerne og de lokale sygehusledelser blev der nedsat arbejdsgrupper med deltagelse af
bl.a. mange af DSPaMs medlemmer. Dette har været medvirkende til, at 2012 blev et
travlt år for mange af os.
Lægeforeningens etiske udvalg
DSPaMs bestyrelsen har haft en dialog med Lægeforeningens Etiske Udvalg i årets løb.
WMA (World Medical Association) har udarbejdet en declaration on palliative sedation, og
Lægeforeningen havde svaret på en henvendelse om at være medunderskriver, at man
ikke ville medunderskrive, da man fandt palliative sedering som værende euthanasi, og
det var man imod. DSPaM fik en henvendelse fra medlemmer af WMA, og vi fik en dialog
med Lægeforeningens etiske udvalg. Hvor vi bl.a. beklagede at man ikke havde bedt
DSPaM som eksperter være involveret i overvejelser. Efter flere mail-udvekslinger fandt et
konstruktivt møde med det etiske udvalg og Bodil Jespersen og Trins Brogaard fra DSPaM
sted i efteråret. Fremover vil DSPaM blive involveret i sager, der omhandler palliativ indsats.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt, flittigt, udbytterigt - og heldigvis også muntert - samarbejde gennem året.
Tak til Trine Brogaard, der udtræder af bestyrelsen for hendes engagement og indsats.
Godt nytår.
Vejle, den 7. januar 2013.
Tove Vejlgaard
Formand

