Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Formandsberetning for 2015
Medlemstal
DSPaM har nu 158 medlemmer, en tilvækst på 8 det seneste år.

Bestyrelsen 2015








Tove Vejlgaard, Vejle (formand)
Bodil Jespersen, Århus (næstformand)
Henrik Larsen, Rigshospitalet (kasserer)
Torben Strodl Andersen, Odense (sekretær)
Merete Paludan, Randers
Mogens Grønvold, Bispebjerg
Per Sjøgren, Rigshospitalet

Årsmødet 2015
Årsmødet blev afholdt på Hindsgavl 21.-22. januar. Der var 48 deltagere, et antal, der har
ligget ret stabilt de seneste år. Den 21. januar var der oplæg med updates på EAPC,
DMCG-PAL og NSCPM. Hele proceduren omkring fagområdegodkendelsen blev gennemgået og grundigt belyst og diskuteret. Der var konstruktive forslag til ændringer og forbedringer i forhold til de kriterier, der var lagt til grund for første runde af fagområdegodkendelse i overgangsordningen. (Uddannelsesgruppen ændrede efterfølgende disse kriterier på baggrund af de relevante input fra årsmødet). Endelig blev planen for den kliniske
uddannelse med uddannelsesplan, godkendte kliniske afdelinger, vejleder og logbog præsenteret.
Ved generalforsamlingen blev Merete Paludan indvalgt i bestyrelsen, da Birthe Saxtoft
Hedal udtrådte.
Den 22. januar havde vi om formiddagen en fantastisk inspirerende workshop med Bee
Wee og Richard Hillier. Emnet var ”Palliative Medicine: From childhood dreams to mature
adulthood”.
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Specielt det afsluttende gruppearbejde, hvor alle blev engageret, fandt mange meget inspirerende, en model, vi gerne vil arbejde videre med på årsmøderne.
Eftermiddagens emner relaterede sig til den specialiserede palliative indsats i Danmark:
Kortlægning på baggrund af dels Den palliative Database, dels afdelingernes DRGregistreringer, hvor der er påfaldende diskrepanser. Endvidere præsenteredes ’vagtordninger’ for de forskellige regioner, et noget broget billede !!

Bestyrelsesarbejdet i 2015
Bestyrelsen har i 2015 primært været optaget af forberedelser til og afholdelse af EAPCkongressen i København den 8.-10. maj og arbejdet med at få godkendt de sidste fagområdespecialister i overgangsordningen, og at få det fremadrettede uddannelsesprogram
færdiggjort.

EAPC kongressen 8.-10 maj 2015 i Bella Centret.
EAPC kongressen blev en ubetinget succes med rekordstort deltagerantal på ca. 3000.
Det videnskabelige program var inspirerende og det var dejligt at se, hvordan kvaliteten i
præsentationerne højnes for hver ny kongres. Per Sjøgren var præsident for organisatonskomitéen. Det blev hans sidste indsats som vice president for EAPC, idet han udtrådte af
The Board ved generalforsamlingen, som blev afholdt på kongressen. I DSPaMs bestyrelse havde vi besluttet at pege på psykolog, ph.d. Mai-Britt Guldin som kandidat til bestyrelsen. Mai-Britt har været engageret i psykologernes task force i EAPC, og var i forvejen
engageret og kendt i EAPC. Til vores glæde lykkedes det at få stemt Mai-Britt ind, så
Danmark fortsat kan være repræsenteret i The Board i EAPC.
DSPaM var værtsorganisation, og vi havde i samarbejde med Faglig Sammenslutning af
Sygeplejersker i Palliation og Sammenslutningen af psykologer i palliation (der begge er
gruppemedlemmer Af EAPC), DMCG-PAL og PAVI lavet en stand: ”Danish Corner”, som
blev en stor succes, og som nok vil danne præcedens for efterfølgende værtslande. I
standen serverede vi gratis kaffe og te, og dertil chokolade og småkager. Masser af mennesker mødtes i Danish Corner, hvor der var en livlig og god atmosfære igennem hele
kongressen.
Som værtsorganisation får DSPaM 30% af kongressens overskud, hvilket har medført, at
der netop er gået 40.705 EURO ind på selskabets konto, et meget flot resultat. Dette betyder bl.a., at DSPaM vil tilbyde at afholde hele udgiften til Danish Corner på vegne af alle
deltagende parter.

Palliativ Medicin som fagområde
Uddannelsesgruppen har i 2015 færdiggjort uddannelsesprogram og logbog for speciallæger, der ønsker at gennemføre fagområdespecialistuddannelse i palliativ medicin.
Programmet kan tilgås på DSPaMs hjemmeside.
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I 2015 har vi gennemført en sidste godkendelsesrunde i overgangsordningen. På baggrund af input fra årsmødet, hvor vores godkendelseskriterier blev diskuteret, ændrede
uddannelsesgruppen kriterierne i anden omgang.
De oprindelige godkendelseskriterier, som blev anvendt i første runde:
1) Dokumentation for bestået teoretisk uddannelse (NSCPM eller tilsvarende uddannelse).
2) Dokumentation for 2 års klinisk ansættelse i specialiseret palliativ enhed defineret
som: Enhed med mindst fire faggrupper som har palliation som hovedbeskæftigelse. Enhed med tilsyn på sengeafdelinger, udefunktion og behandlingsansvar for
specialiserede sengepladser på sygehus eller hospice.
3) Dokumentation for at de kliniske læringsmål svarende til fagområdebeskrivelsen er
opfyldt. Vedhæftet findes dokumentationsark, hvor en overlæge, der var side- eller
overordnet i ansættelsesperioden og som havde palliation som hovedbeskæftigelse, skal dokumentere, at de kliniske læringsmål er opnået, og hvor ansøger selv
underskriver det samme.
Som opfølgning på den frugtbare diskussion på årsmødet besluttedes vi, at der ved ansøgningsrunden sommeren 2015 blev givet dispensation for kriterium 1): "Dokumentation
for bestået teoretisk uddannelse".
Ansøgere der ikke opfyldte kravet om teoretisk uddannelse kunne godkendes såfremt de
opfyldte kriterierne 2) og 3) samt kunne dokumentere yderligere minimum 3 års klinisk ansættelse i specialiseret palliativ enhed. (altså i alt 5 års klinisk ansættelse med specialiseret palliativ indsats som hovedbeskæftigelse). En enhed defineres som havende minimum
fire faggrupper med palliation som hovedbeskæftigelse.
Den anden runde i overgangsordningen samt opsamling på ad hoc ansøgninger indkommet efter afslutningen af første runde har resulteret i, at der dags dato er 49 godkendte
fagområdespecialister.
Med de seneste godkendelser er overgangsordningen afsluttet, og fremadrettet skal man
følge uddannelsesprogrammet. Næste ansøgningsrunde kommer foråret 2017, når det
igangværende NSCPM hold er afsluttet.
Processen omkring fagområdegodkendelser i overgangsordningen er ikke forløbet uden
udfordringer. Nogle af de kolleger, som vi efter de opsatte kriterier måtte give afslag har
været både vrede og kede af det. Vi har forsøgt med anden ansøgningsrunde at rette op
på noget af dette, og må bede om tilgivelse for det resterende. Vi føler i uddannelsesgruppen en vis lettelse over, at overgangsordningen nu er afsluttet, det har også for os været
udfordrende.
Processen omkring fagområdegodkendelsen blev i præsenteret som poster på EAPCkongressen i maj under titlen: Palliative Medicine – From 2014 a ‘Field of Competence’
for medical specialists in Denmark
Uddannelsesgruppen bestod i 2015 af: Bodil Jespersen. Torben Strodl Andersen og Tove
Vejlgaard fra bestyrelsen samt Anette Hygum og Lise Pedersen.
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Nordic Specialist Course in Palliative Medicine
NSCPM 2013-15 blev afsluttet i maj måned med 10 danske deltagere, der alle modtog
diplom.
Der er startet nyt hold i september med 10 deltagere fra Danmark og en dansk deltager fra
Grønland.
Bodil Jespersen er fortsat formand for styregruppen og ansvarlig for smertekurset, Lise
Pedersen er ansvarlig for kommunikationsmodulerne.
Der har været usikkerhed om den fortsatte deltagelse fra Sverige og Finland i kurset, men
indtil videre fortsætter kurset uændret.

DRG-afregning for palliativ indsats
Bestyrelsen har også i dette år kommunikeret med sundhedsministeriets Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, der beskæftiger sig med DRG-systemet. Mogens Grønvold, Henrik Larsen og Tove Vejlgaard har været til et par møder. Der er håb
om, at et nyt DRG afregningssystem vil komme på plads til at fungere fra 2017, men det er
endnu ikke færdiggjort.

Hjemmeside
DSPaMs hjemmeside har ikke fungeret optimalt de seneste år. Vi har nu haft en workshop i bestyrelsen, og vores nye sekretær, Johanne Mosdal, vil sammen med Merete Palludan som repræsentant for bestyrelsen forsøge at holde siden opdateret. Hjemmesiden
bliver fremadrettet fast punkt til bestyrelsesmøderne. Selskabets medlemmer er meget
velkomne til at sende informationer om møder og kongresser og links, der kunne have interesse for medlemmer til Johanne.

Inddragelse af medlemmer i selskabets arbejde
Bestyrelsen har et ønske om i højere grad at inddrage medlemmer i selskabets arbejde.
Uddannelsesgruppen var vores første – og succesfulde - forsøg på en arbejdsgruppe med
medlemmer uden for bestyrelsen.
På samme måde vil vi også gerne lave flere arbejdsgrupper med andre specialer, bl.a.
omkring palliativ indsats til non maligne sygdomme, yderligere integration af palliativ medicin i onkologien og børnepalliation.

Bestyrelsens mål for det fremtidige arbejde
Selskabet har eksisteret i 14 år. Vores første ambitioner var at få palliativ medicin mere på
Danmarkskortet og at få etableret uddannelse for læger i palliativ medicin. Nu er palliativ
medicin et etableret fagområde, og der er på mange måder kommet mere og mere fokus
på palliativ indsats, selv om der stadig er mange udviklingspotentialer.
I bestyrelsen har vi talt om, at selskabet stadig har mange opgaver i forhold til denne udvikling. På vores seneste bestyrelsesmøde opsatte vi nogle mulige 2020 mål for DSPaM,
som vi lægger op til at få en dialog om i gruppearbejdet på årsmødet (se næste side).
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Mulige 2020 mål for DSPaMs
1. Palliativ Medicin er et selvstændigt speciale i 2020
2. 20% af patienter henvist til specialiseret palliativ indsats
henvises med non-malign diagnose i 2020
3. 50% af patienter, der dør af kræft har modtaget tidlig palliativ indsats i 2020
4. Specialiseret palliativ indsats til alle børn med behov for det
i 2020
5. DSPaM har en strategi for samarbejde med alle relevante
kliniske specialer i 2020

Formandens farvel
Årsmødet 2016 bliver mit sidste årsmøde, idet jeg den 1. februar 2016 går på efterløn for
at forfølge andre mål i livet . Det er vemodigt at tage afsked, men også spændende at
tage fat på et nyt afsnit af livets bog.
Jeg var med, da vi stiftede selskabet i 2001, og jeg har siddet med i bestyrelsen siden med
undtagelse af 2 års pause. Arbejdet med selskabet og alt, hvad der er fulgt med, har været
en stor del af mit liv. Jeg synes godt, at jeg kan se tilbage på vores indsats i selskabet med
en vis tilfredshed. Det har været spændende, sjovt og også anstrengende at være med i
pionerfasen, hvor vi har måttet kæmpe for tingene indimellem.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til mine bestyrelseskolleger gennem
årene for et utroligt inspirerende, sjovt og givende samarbejde. Vi har jo fungeret som en
slags ERFA-gruppe, og har haft mange gode stunder sammen.
Tak til alle i selskabet for den tillid, I har vist mig som formand.
Jeg vil ønske DSPaM og alle jer medlemmer alt det bedste i fremtiden.
Hov - vi ses jo lige til årsmødet 
Glædelig jul og godt nytår til alle.
Vejle, den 17.12.2015.
Tove Vejlgaard
Formand
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