Formandens beretning 2018, Dansk Selskab for Palliativ Medicin

Vi er i skrivende stund 170 medlemmer af selskabet.

Bestyrelsen har i 2018 bestået af:
Anette Hygum, Sygehus Lillebælt, Vejle (formand)
Mette Kelstrup Hallas, Odense Universitetshospital (næstformand)
Merete Paludan, Hospitalsenheden Vest (kasserer)
Jette Pærregaard, Bispebjerg Hospital (sekretær)
Henrik Larsen, Rigshospitalet
Kristoffer Marsaa, Herlev Hospital
Jens Kristian Madsen – Aarhus Universitetshospital
Associerede medlemmer af bestyrelsen:
Professor Per Sjøgren, Rigshospitalet
Professor Mogens Grønvold, Bispebjerg Hospital

Bestyrelsen fik i 2018 ikke mindre end 4 nye medlemmer. Efter generalforsamlingen i 2017 blev
bestyrelsen udvidet med to medlemmer, og Bodil Abild Jespersen samt Torben Andersen ønskede
ikke genvalg til bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2018. Således kunne vi på vores første
bestyrelsesmøde byde velkommen til Mette Hallas, Jette Pærregaard, Jens Kristian Madsen og
Kristoffer Marså.
Det meste af bestyrelsesaktiviteten i 2018 har haft fokus på vores arbejde for at blive et
lægefagligt speciale og vores udfordringer indenfor uddannelsesområdet. Året indledtes dog med
et spændende årsmøde.

Årsmødet 2018
59 medlemmer deltog i årsmødet 18.- 19. januar på Hindsgavl Slot. Vi hørte spændende oplæg
omkring evidensen for tidlig palliativ indsats og ”cost-effectiveness” af specialiseret palliativ
indsats. Mødet sluttede med en livlig paneldebat hvor Liselott Blixt, Andreas Rudkjøbing og Jakob
Kjellberg bidrog med deres synspunkter ind i bl.a. vores arbejde for at blive et lægefagligt speciale.
Evalueringerne fra jer var meget positive.

Politik & Strategi
Vi indledte året med et møde i Folketingets Sundhedsudvalg- udvalget ønskede viden omkring
palliativ sedering og belysning af tankerne omkring ”palliativ medicin som lægefagligt speciale”.
Retfærdigvis skal siges, at det sidste nok var mest i fokus hos os og ikke hos de få medlemmer af
sundhedsudvalget der var mødt op.
Sundhedsministeriet rettede efterfølgende henvendelse til Bodil Jespersen ift. oplysninger om
antal fagområdespecialister i DK.
Vi har i det forgangne år haft flere møder og kontakter med medlemmer fra Folketinget –
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti (DF) og Radiale Venstre. Vi har bl.a. leveret sparring i forhold
til de respektive partiernes udkast til kommende regerings grundlag (kommende folketingsvalg i
2019) indenfor det palliative område. Som I måske har bemærket, er en del af DF’s
sundhedspolitiske udspil, at palliativ medicin skal være et speciale.
I foråret var Henrik Larsen, Mogens Grønvold og undertegnede til møde med Lægeforeningens
formand Andreas Rudkjøbing. Her drøftede vi atter uddannelsesforhold og speciale tankerne. Vi
mødte forståelse og modtog god sparring i forhold til de nævnte emner.
Vi har ikke yderligere planlagte kontakter.

Uddannelse i palliativ medicin
I forbindelse med årets første bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe som særligt
skulle se på mulighederne for en national uddannelse i palliativ medicin. Arbejdsgruppen består af
Jesper Isaksen, Bodil Abild Jespersen, Jens Kristian Madsen, Kristoffer Marså, Merete Paludan og
Anette Hygum. Merete Paludan er formand for arbejdsgruppen.
DSPaM har rettet henvendelse til henholdsvis Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Direktør i
Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Vi har gjort opmærksom på vores kapacitetsproblemer på
uddannelsesområdet og hvad det medfører af udfordringer i forhold til den faglige udvikling af
palliation i Danmark.

Dette har ført til, at vi i december har afholdt et dialogmøde med Sundhedsstyrelsen.
Sideløbende hermed har vi holdt møde med ”Koncern HR, Sundhedsuddannelser ” i Region
Syddanmark i forhold til muligheden for at etablere en national dansk uddannelse i palliativ
medicin. Repræsentanter fra ”Koncern HR / Sundhedsuddannelser” deltog i vores
bestyrelsesseminar. ”Koncern HR, Sundhedsuddannelser ” i Region Syddanmark er foreløbigt
sammen med os ved at udarbejde en ’business-case’ der skal præsenteres for direktionen og
koncernledelsesforum i Region Syddanmark. Her skal der gives tilsagn til, om man regionalt (fra
politisk side) overhovedet finder der er et behov!
Det faglige indhold i en eventuel national uddannelse tager udgangspunkt i curriculum fra den
nordiske uddannelse.

Øvrige nyheder fra 2018:
•

•

•

Efter anmodning / invitation fra Dansk Pædiatrisk Selskab har DSPaM nu et associeret
medlem i det palliative udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab. Det er overlæge Bodil Abild
Jespersen fra Palliativt Team i Århus der repræsenterer os her.
Bestyrelsen har afholdt seminar i september – en stor del af seminaret handlede om
arbejdet for en national uddannelse, se særskilt afsnit. Vi planlagde årsmødet 2019 og
genbesøgte selskabets ”2020 mål”.
Vi har udvidet fra en til to repræsentanter i ”Organisationen af Lægevidenskabelige
Selskaber” (LVS) – Henrik Larsen og Merete Paludan

Afsluttende bemærkning
Jeg kan nu se tilbage på det første år som formand for DSPaM. Det har været et begivenhedsrigt
og meget spændende år. Vi har i bestyrelsen haft et godt og inspirerende samarbejde, og der har
været et ditto med Jer medlemmer. Tak for det, alle sammen.
Vi har også haft et travlt år. Der er momentum indenfor det palliative område, det skal vi
selvfølgelig have opmærksomheden rettet mod og udnytte. Derfor er det også særligt vigtigt med
en aktiv og involverede medlemsskare. Det er noget vi i bestyrelsen har fokus på. Jeg vil ikke
udelukke at der skal inddrages nye og flere kræfter i eksisterende og eventuelle nye
arbejdsgrupper. Det håber jeg, at I alle er interesserede i.
Anette Hygum
Formand for DSPaM

