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Referat af bestyrelsesmøde: 

 

     Torsdag den 23. marts 2017 
       Domus Medica, Salonen 

 
Til stede: Bodil Abild Jespersen, Henrik Larsen, Mogens Grønvold, Torben Strodl 
Andersen, Per Sjøgren, Anette Hygum, Merete Paludan 

 

Referent: Johanne 

 
Bodil indledte mødet med, at dagsordenen mangler et punkt: 
Konstituering af bestyrelsen. Dette blev tilføjet som første punkt. 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Bodil fortsætter 1 år mere, - der skal vælges ny formand januar 2018 
Næstformand: Anette 
Kasserer: Henrik 
Sekretær: Torben 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14.11.2016 
Godkendt. 

 

3. Opfølgning og evaluering af årsmødet 2017 
Der var fantastisk årsmøde, hvilket også kan ses på de elektroniske tilbage- 
meldinger fra medlemmerne. 
- Samarbejde med REHPA 

Bestyrelsen overvejer at holde et møde med Ann-Dorthe. 
 

- DSPaM på Facebook 
Medlemmerne har på årsmødet ønsket en lukket facebookgruppe for selskabet. 
Målet er at kunne dele relevante ting med hinanden, fx artikler og kommende 
begivenheder. Bestyrelsen beslutter, at det prøves af i en periode. Johanne sikrer 
at det kun er medlemmer af selskabet der får adgang til den lukkede gruppe. 
Merete er tovholder på de indlæg, der forventes at komme. 

 
- Prægraduat undervisning 

Bestyrelsen ønsker en større andel i undervisningen af de medicinstuderende, og 
det besluttes at rette henvendelse til de 4 uddannelsessteder i Danmark. Mette 
Neergaard kan lave oplæg. Det skal overvejes, hvilke specialer palliation skal 
kobles på, og der skal også påtænkes en strategi. 



- Der tales om mulig etablering af kontakt til et venneselskab, fx i Afrika samt ønsket 
om at kunne drage nytte af de relationer det måtte give. Bodil vil sørge for den 
videre kontakt. 

 

4. Årsmøde 2018 – onsdag den 17. – torsdag den 18. januar 2018 – forslag til 
program 

 

Mulig arbejdstitel: 
Batter det med palliation – kan det betale sig at investere i det, og hvordan skal det 
organiseres? 

 
Mulige foredragsholdere: 
Der overvejes 3 personer: 
David Currow fra Australien 
Camilla Zimmermann fra Canada 
Charles Normand fra England 

 

Program: 
Det påtænkes at invitere politikere på dag 2 med en efterfølgende paneldebat. 
Line Våben bør inviteres som moderator på den politiske del. 

 
Bestyrelsen ønsker i lighed med forrige årsmøde at inkludere folk udefra igen på 
dag 2. 

 
Anette spørger om der findes en liste over de emner der har været programsat ved 
tidligere årsmøder, og det gør der desværre ikke. 

 

5. NSCPM – der er 29 ansøgere 2017-2019 – drøftelse af strategi 
Alle rammer er sprængt med 29 ansøgere til 9 pladser. Styregruppen mødes 28. 
april 2017 og beslutter hvor mange af de resterende pladser der evt. kan skal 
fordeles mellem Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark. Ved valg af ansøgere 
ses på hvor mange fagområdespecialister der er i forvejen på den pågældende 
arbejdsplads, samtidig med at det sikres at der er en geografisk spredning. 
Ansøgerne får normalt besked primo maj, men bestyrelsen beslutter at kontakte alle 
ansøgere inden påske med besked om ansøgerantal samt at uddannelsen kan 
søges i udlandet fx Kings College der har ansøgningsfrist 31. maj 2017. Bodil og 
Anette laver oplæg. 
Bestyrelsen beslutter, at Bodil kontakter journalist med henblik på artikel vedr. 
uddannelsesproblematikken i palliativ medicin. 

 
6. Beslutning om beløb til investering i opgradering af hjemmeside 

DMCG-PAL er færdigdesignet. Henrik kontakter Lars Filtenborg fra Media2, og der 
skal nu igangsættes opgradering af DSPaM´s hjemmeside. Merete og Johanne 
fortsætter det videre arbejde i samarbejde med Lars Filtenborg. 

 
7. Det nationale forbedringsprojekt 

Tages op på næste møde. 
 

8. DRG-takster 
Tove, Henrik og Mogens har været i Sundhedsdatastyrelsen med en dagsorden om 
at takseringen skal tage udgangspunkt i, hvad der giver værdi for patienten. Der 
udveksles erfaringer i bestyrelsen om tidsforbrug for hjemmebesøg. 
På baggrund af bestyrelsens erfaringer sendes 23.03.17 svar i form af mail til Erika 
Fjallsbak i Sundhedsdatastyrelsen. 



9. Medicinsk Cannabis, hvad gør vi når ny lovgivning træder i kraft? 
Bestyrelsen diskuterer emnet, og Per laver et oplæg der skal lægges på 
hjemmesiden. 

 

10. Orientering om arbejdet i efteruddannelsesgruppen 
Torben fortæller om kommende arrangement: Nar hjertet svigter – Palliation og 
hjertesygdom. 2 dages internat på Nyborg Strand – 9.10. november. Pris endnu ikke 
fastlagt. 
Større møde: Vibeke Brogård og Ann-Dorthe 5. maj kl. 10.00-15.00. 
Arrangementerne annonceres på hjemmesiden og kommer i nyhedsmail snarest. 

 

11. Udpegning til Arbejdsgruppe vedr. revidering af ”Forløbsprogram for 
rehabili tering og palliation i forbindelse med kræft”, samt drøftelse af 
strategi for revidering af anbefalinger for den palliative indsats 
Birgit Villadsen er udpeget fra DMCG-PAL, Anette Hygum træder ind i 
arbejdsgruppen. 
Torben dækker ind for Bodil den 23. august. 

 

12. Datoer kommende bestyrelsesmøder 
13. juni 2017, København 10.15-15.15 
21.-22. september 14.00-14.00, Internat, Anette kontakter Sinatur Sixtus 
21. november, København 10.15-15.15 

 
13. Faste punkter 

Udgik pga. tidsnød. 

 Hjemmesiden (MP) 

 DMCG-PAL (HL) 

 Palliativ Database (MG) 

 NSCPM (BJ) 

 

14. Eventuelt 

Udgik pga. tidsnød. 


