
 

Formandens beretning 2009 
 
Kære medlem af DSPaM. 
 
Bestyrelsen har det seneste år bestået af: 
Formand: Bodil Abild Jespersen 
Næstformand: Anette Damkier 
Sekretær: Lena Lundorff 
Kasserer: Henrik Larsen 
Øvrige medlemmer: 
Mette Asbjørn Neergaard 
Per Sjøgren 
Mogens Grønvold 
 
2009 må siges at være lidt af en milepæl for den palliative indsats i Danmark! 
 
I januar indviedes Palliativt Videncenter (PAVI) med Helle Tim, som centerchef. PAVIs 
første store opgave har været kortlægningen af den palliative indsats i Danmark. Formålet 
med undersøgelsen var især at beskrive de strukturelle vilkår for den specialiserede pallia-
tive indsats. Resultatet af undersøgelsen blev præsenteret i oktober på den palliative kon-
gres i Trondheim. Næste store opgave bliver en kortlægning af den palliative indsats på 
basisniveauet. DSPaM har sammen med de fire øvrige organisationer i fem-kløveret (For-
eningen for palliativ indsats, Kræftens bekæmpelse, Hospice Forum og Ledere for hospice 
og palliativ indsats) stået bag etableringen af PAVI.       
 
I maj måned så den nyoprettede palliative DMCG dagens lys, herefter kaldet DMCG-PAL 
DMCG-PAL er den første ikke-diagnosespecifikke og tværfaglige af sin art. DMCG-PALs 
bestyrelse består af repræsentanter fra en række videnskabelige selskaber og faglige or-
ganisationer. Forretningsudvalget består udover formanden (Henrik Larsen) af, leder af 
PAVI (Helle Tim), formanden for databasen (Mogens Grønvold), repræsentant for DASYS 
(Lene Jørgensen) og repræsentant for Psykologforeningen (Mai-Britt Guldin). 
Forretningsudvalget holdt i november internat, hvor de personer, som havde meldt sig til 
den koordinerende arbejdsgruppe for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, var 
samlet. Birgit Villadsen, som repræsenterer DASYS, er udpeget som formand for denne 
gruppe. I alt 92 personer har meldt sig til arbejdet med kliniske retningslinjer. Primo 2010 
påbegyndes arbejdet med de fem første nationale kliniske retningslinjer. DSPaM har haft 
ansvaret for etableringen af DMCG-PAL. 
I januar 2010 kan vi påbegynde indtastning i Dansk Palliativ Database (DPD), Databasen 
vil omfatte alle patienter henvist til specialiseret palliativ behandling fra 1. januar 2010. Alle 
hospice og palliative enheder har indberetningspligt. En enestående mulighed for at opnå 
ny viden om vores patienter både lokalt og nationalt. 
 
DSPaM har desuden i 2009 arbejdet med en revision af fagområdebeskrivelsen for pallia-
tiv medicin. I skrivende stund er den ikke helt færdig, men forventes snarest udsendt til 
medlemmerne. Vi har også i samarbejde med FAS arbejdet med et oplæg om vagtbered-



skab for hospice og for patienter med behov for specialiseret palliativ indsats i øvrigt. Op-
lægget vil snarest blive udsendt til medlemmerne. 
 
Forskernetværket har nu 83 medlemmer. Mette Asbjørn Neergaard præsenterede på en 
workshop ved EAPC kongressen i Wien, resultatet af arbejdet med ”Budapest Commit-
ments”. DSPaM havde valgt at registrere palliativ forskning udgået fra medlemmer af for-
skernetværket i 2008 sammenlignet med 2007. Præsentationen blev positivt modtaget og 
udtaget til præsentation på en plenar session med mere end 1500 tilhørere. 
I november afholdtes forskernetværksdagen på Bispebjerg Hospital. Næste år har Pallia-
tivt Team Fyn påtaget sig de praktiske opgaver i forhold til at afholde en forskernetværks 
dag på Fyn. Datoen er endnu ikke fastlagt. 
 
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine har nu startet undervisningen af det 4. 
hold kursister. Der er fortsat stor søgning til uddannelsen især fra Norge og Danmark. Der 
er således 9 kursister på det nystartede hold. Danmark varetager fortsat modul 5 omhand-
lende kommunikation og smertebehandling. 
 
I EAPC er Per Sjøgren nu formand for den videnskabelige komite for EAPC Research 
Network og har travlt med planlægningen af næste EAPC Research Congress, som afhol-
des i Glasgow i juni 2010. 
 
Nye udfordringer i 2010 
 
Kræftplan III forventes offentliggjort i 2010. DSPaM kontaktede allerede i forsommeren 
2009 minister for Sundhed og Forebyggelse Jakob Axel Nielsen samt Sundhedsstyrelsen. 
Responset var positivt således at kræftplan III ikke kun skal omhandle tidlig opsporing og 
rehabilitering. Der er formentligt tale om den sidste kræftplan før politikernes øjne rettes 
andre steder hen, så der ligger en stor opgave foran os i 2010. DSPaM har udpeget Tove 
Vejlgaard til at indgå i arbejdsgruppen for palliation i kræftplan III. Tove Vejlgaard stiller op 
til en post i bestyrelsen samt formandsposten, så velkommen tilbage til dig, Tove! 
 
Jeg har ikke ønsket at genopstille til formandsposten. Jeg har brug for at skaffe mig tid til 
egen uddannelse. Det har været to spændende og lærerige år som formand. Tak til en 
aktiv og engageret bestyrelse for et godt samarbejde. Jeg håber dog at kunne fortsætte 
bestyrelsesarbejdet som menigt medlem. Tak til Mette Asbjørn Neergaard for 4 års arbej-
de i bestyrelsen. Mette tog allerede i 2006 initiativet til etableringen af et tværfagligt net-
værk for forskere i palliation. Interessen og medlemstallet har været hastigt stigende. Hel-
digvis fortsætter Mette som tovholder for netværket. 
Også en stor tak til Kirsten Koch fra DADLs Fællessekretariat for særdeles kompetent se-
kretærbistand.  
DSPaMs medlemstal har været støt stigende de seneste år, således at der nu er 125 med-
lemmer heraf 5 firmamedlemskaber. Tak til de firmaer og organisationer som på den måde 
støtter vores arbejde. 
 
 
GODT NYTÅR 2010 
 
Bodil Abild Jespersen 


