
 

 

Formandens beretning 2016 

Dansk Selskab for Palliativ Medicin 
 

 

Selskabet har nu 162 medlemmer. 

 

Bestyrelsen har i 2016 bestået af: 

 

 Bodil Abild Jespersen, Aarhus Universitetshospital (formand) 

 Anette Hygum, Sygehus Lillebælt (næstformand) 

 Henrik Larsen, Rigshospitalet (kasserer) 

 Torben Strodl Andersen, Odense Universitetshospital (sekretær) 

 Merete Paludan, Regionshospitalet Randers 

 Per Sjøgren, Rigshospitalet 

 Mogens Grønvold, Bispebjerg Hospital  

 

Årsmødet 2016 havde i alt 58 tilmeldte. Hovedtemaet var palliativ sedering, da der i år i 

DMCG-PAL´s regi er udkommet en national klinisk retningslinje om emnet.  

På årsmødet blev det besluttet at nedsætte en ERFA-gruppe og en 

efteruddannelsesgruppe. Begge er kommet godt fra start, og vi ser frem til et tilbud om 

efteruddannelse for fagområdespecialister i 2017.  

På generalforsamlingen udtrådte Tove Vejlgaard af bestyrelsen, og i stedet indtrådte 

Anette Hygum.  

 

Året har stået i specialetankens tegn. DSPaM havde allerede i 2015 budt ind som 

deltager i arbejdsgruppen bag Kræftplan IV. Dette ønske blev imidlertid ikke opfyldt af 

Sundhedsstyrelsen, som oplyste at der var mange som ønskede at deltage og at det 

palliative område var repræsenteret ved REHPA. Vi blev af overlæge Svend Ottesen 

gjort bekendt med, at KB havde fremsat "palliativ medicin som selvstændigt speciale" 

som forslag til indhold i kræftplanen. Vi var i bestyrelsen naturligvis begejstrede og 

udfærdigede straks et oplæg med argumenterne for specialetanken, som straks blev sendt 

til Sundhedsstyrelsen. Kræftplanen blev sendt i høring. Desværre var DSPaM ikke 

høringspart, men vi fik dog formanden for dmcg.dk, Mikael Borre til i dmcg.dk's  



 

 

høringssvar at gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at DSPaM ikke var høringspart. 

Efterfølgende har vi henvendt os til alle sundhedspolitiske ordførere og til daværende 

sundhedsminister Sophie Løhde. Resultatet har været nedslående. Kun Det Konservative 

Folkeparti svarede at henvendelsen var modtaget, men at de som Folketingets mindste 

parti ikke mente at kunne gøre så meget. Sundhedsministeren svarede, at hun lod det 

være op til Sundhedsstyrelsen. Kræftplanen er som bekendt vedtaget og forslaget om 

palliativ medicin som selvstændigt speciale blev skrevet ud af det endelige oplæg til 

politikerne. Vi fortsætter dog ufortrødent kampen for palliativ medicin som selvstændigt 

speciale. 

 

Det hele har ikke kun handlet om kræftplaner. Anvendelsen af medicinsk cannabis har 

også været på dagsordenen i 2016. På opfordring fra medlemmerne udfærdigede 

bestyrelsen et holdningspapir om anvendelsen, som kan ses på hjemmesiden. Som 

formand for selskabet blev jeg af Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin 

(DASAIM) inviteret til på DASAIM´s årsmøde at indgå i en politisk debat med 

sundhedsordfører, Liselotte Blixt (Dansk Folkeparti) og tidligere kulturminister Manu 

Sareen (Radikale Venstre), som dog var sygemeldt på dagen. Efterfølgende har 

DASAIM og DSPaM henvendt sig til Sundhedsstyrelsen med en opfordring til, at der 

udføres en evaluering af den politisk besluttede ordning, hvor læger kan udskrive 

medicinsk cannabis til fire definerede sygdomsgrupper. 

 

Uddannelse er fortsat et vigtigt indsatsområde. DSPaM´s uddannelsesudvalg opfordrede 

alle til om muligt at få deres afdeling godkendt som uddannelsessted for læger under 

uddannelse, med henblik på godkendelse som fagområdespecialist i palliativ medicin. 

Der er godkendt 13 uddannelsessteder, hvilke fremgår af hjemmesiden. Der er mulighed 

for løbende at ansøge om godkendelse som uddannelsessted. De nuværende danske 

deltagere på NSCPM er de første som udsættes for uddannelsesprogrammet for den 

kliniske uddannelse med anvendelse af logbog og 360 graders evaluering. Vi afventer 

spændt deres tilbagemeldinger. DSPaM har undersøgt antallet af speciallægestillinger i 

den specialiserede palliative indsats. Vi har registreret 88 kliniske stillinger med palliativ 

medicin som hovedbeskæftigelse, heraf er fem af stillingerne ubesatte. Der er 21 læger, 

som er over 60 år, 35 læger har opnået godkendelse som fagområdespecialist og 10 

læger er i gang med specialistuddannelsen.   

 

DSPaM har 2016 været repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Lægeforeningen 

arrangerede en debat ”Er læger bange for døden?”, hvor formand for Kræftens 

Bekæmpelse, Dorte Crüger, regionspolitiker fra Region Hovedstaden, Henrik Thorup 

(DF), Overlægeforeningens formand, Anja Mitchell og undertegnede deltog. Der var fin 

opbakning, og det blev en god debat.  



 

 

 

Forskernetværket blev for 10 år siden etableret i DSPaM's regi. ”Barnet” er nu fløjet fra 

reden og flyttet ind i hos DMCG-PAL. Tak til overlæge Mette Neergaard for initiativet 

til etableringen og en tryg og sikker hånd om netværket gennem 10 år. 

 

DSPaMs hjemmeside har været i fokus i 2016. Vi har forsøgt at forny og løbende holde 

hjemmesiden opdateret. Klik ind på www.palliativmedicin.dk, feedback modtages gerne 

og sendes til sekretær Johanne Mosdal på jm@dadl.dk. 

 

Bestyrelsen holdt i oktober et 1½ dags inspirations- og visionsseminar. Bestyrelsens 

form og rammer blev drøftet og nye initiativer sat i værk. Vi havde ligeledes en 

konstruktiv drøftelse af selskabets rolle i fremtiden og nye tiltag i forhold til 

specialetanken. I november mødtes vi med Michael Bjørn Poulsen, som er konsulent i 

Lægeforeningen, og han bidrog med særdeles værdifulde input til det kommende 

arbejde. Vi er således i bestyrelsen helt klar til at tage hul på et nyt år og kæmpe for 

palliativ medicin.  

 

 

Aarhus den 19. december 2016 

Bodil Abild Jespersen 

Formand  

 
 

 

 

 

http://www.palliativmedicin.dk/

