Formandens beretning 2020, Dansk Selskab for Palliativ Medicin

I skrivende stund er der 176 medlemmer i vores selskab.

Bestyrelsen bestod i 2020 af:
Anette Hygum, Sygehus Lillebælt (formand)
Mette Kelstrup Hallas, Odense Universitetshospital (næstformand)
Merete Paludan, Hospitalsenheden Vest (kasserer)
Jette Pærregaard, Bispebjerg Hospital (sekretær)
Kristoffer Marså (Herlev Hospital)
Henrik Larsen, Rigshospitalet
Sarah Højring, Sankt. Lukas Hospice
Associerede medlemmer af bestyrelsen:
Professor Per Sjøgren, Rigshospitalet
Professor Mogens Grønvold, Bispebjerg Hospital

Bestyrelsen har i 2020 afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf et møde var integreret i det
bestyrelsesseminar, der fandt sted i september måned.
To møder har været afholdt på Domus Medica, tre møder virtuelt.

Året 2020 startede godt med årsmøde i januar på Munkebjerg Hotel. Her var et af
hovedtemaerne udbrændthed og omsorgstræthed” – og ikke mindst modtræk hertil.
Inspirerende oplæg, gode kolleger og dejlige omgivelser. Den 5. marts havde DSPaM’s

efteruddannelsesudvalg arrangeret spændende undervisning på Holckenhavn Slot”Depression hos palliative patienter”.
OG SÅ var det ellers slut med faglige arrangementer pga. ”den virus” vi alle håber snart mister
så stor magt over vores liv.
ERFA gruppen har ikke kunne mødes men har holdt kontakten, særligt i foråret, hvor der blev
udvekslet erfaringer omkring corona håndtering.
I august måned udkom Rigsrevisionens beretning om forholdene inden for den specialiserede
palliative indsats. Kort tid herefter udsendte Danske Regioner ”Positionspapir for udviklingen af
palliativ indsats”. Bestyrelsen har som reaktion herpå forfattet to dokumenter – ”Palliativ
medicin: Et nyt lægefagligt speciale?” samt ”Svarbrev til Danske Regioner” – disse kan ses på
DSPaM’s hjemmeside. De pågældende dokumenter er sendt til alle relevante aktører inden for
det sundhedspolitiske område. Vi har haft møde med repræsentanter fra LVS, formanden for
regionernes sundhedsudvalg Karin Friis Bach og senest formanden for lægeforeningen
Camilla Rathcke. Alle møder har handlet om det påtrængende behov for en national
specialistuddannelse i palliativ medicin og herunder nødvendigheden af, at palliativ medicin
bliver et lægefagligt speciale.
Januar 2021 har vi sendt brev til Danske Regioner og atter påtalt det akutte behov for
uddannelse, herunder en national uddannelse SAMT indgivet en formel ansøgning til
Sundhedsstyrelsen om at gøre palliativ medicin til et lægefagligt speciale.
2021 er året hvor DSPaM har 20 års jubilæum. Det satser vi på kan fejres med maner, på
årsmødet den 1. og 2. juni.
Tak til alle for indsatsen i 2020, ikke mindst bestyrelsen. Det har ofte været lidt vanskelige
vilkår, vi har skulle arbejde under.
Anette Hygum
Formand for DSPaM

