
 

 

Formandens beretning 2019, Dansk Selskab for Palliativ Medicin 

 

 

Dansk Selskab for Palliativ Medicin har i skrivende stund 174 medlemmer, en lille øgning i forhold 

til sidste år.  

 

Bestyrelsen har i 2019 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 har afholdt 4 bestyrelsesmøder.  

To møder har været afholdt i Domus Medica, to møder har været på Hotel Munkebjerg. Det første 

møde på Hotel Munkebjerg tilbød hotellet at afholde i forbindelse med vores ”sondering” af nye 

lokaliteter til årsmødet. I forbindelse med bestyrelsens seminar, der blev afholdt på Hotel 

Munkebjerg, afviklede vi også et af bestyrelsesmøderne.  

Som noget nyt har vi forsøgt med et enkelt ad hoc bestyrelsesmøde som videokonference. Der er 

ofte en del opfølgende arbejde mellem de enkelte bestyrelsesmøder, og det er i den kontekst 

videokonference tænkes ind. 



 
 

 

Årsmødet 2019 

Vi var 76 medlemmer der deltog i årsmødet den 16.-17. januar på Hindsgavl Slot. Det overordnede 

tema var ”Integration af palliation i onkologien og de medicinske specialer”. Derudover hørte vi 

om smertebehandling af pancreas cancer og iatrogen opioid afhængighed. Ifølge evaluerings- 

rapporten er det et trofast publikum der støtter op om årsmødet – 93% ”gengangere”. Tak for det! 

Der var stor tilfredshed med årsmødets faglige niveau. Hillary Pinnock var topscorer, mon ikke 

også vi alle husker hendes ”Dance of death”. Antal pauser og forplejning var ifølge rapporten også 

meget tilfredsstillende. Flere havde givet kommentarer til kursusfaciliteterne på Hindsgavl, der 

ikke fik top vurdering. Særligt mødesalen fik kritik pga. størrelse, akustik mm.  

 

Politik & Strategi 

2019 har som bekendt være valgår. Måske derfor har der ikke været kontakter mellem DSPaM og 

det ’politiske niveau’ i større udstrækning. 

Vi arbejder forsat internt på strategien for palliativ medicin som lægefagligt speciale. Som nævnt i 

seneste nyhedsbrev var det et af emnerne på bestyrelsens seminar, der blev afholdt i november 

måned. Vi havde inspirerende oplæg fra læge Julie Mackenhauer, der for akut medicin har været 

primus motor af udarbejdelse af rapporten ”Det faglige grundlag for et lægeligt speciale i 

akutmedicin” fra 2016.  Rapporten har de bl.a. benyttet i alle de officielle sammenhænge, der 

ledte frem til deres godkendelse som speciale. I bestyrelsen vil vi også gerne udarbejde en 

lignende rapport for palliativ medicin.  Det er et tidskrævende men relevant projekt, som vi skal 

have planlagt i 2020. 

 

Uddannelse i palliativ medicin 

Vi har i 2019 afholdt møder med ”Koncern HR, Sundhedsuddannelser ” i Region Syddanmark i 

forhold til muligheden for at etablere en national dansk uddannelse i palliativ medicin. Dette har 

udmøntet sig i et oplæg til curriculum for en national uddannelse i palliativ medicin. Oplægget er 

for nyligt blevet præsentret for koncernledelsen i Region Syddanmark. Outcome herfra kendes 

ikke i skrivende stund. Det faglige indhold i en eventuel national uddannelse tager udgangspunkt i 

curriculum fra den nordiske uddannelse. 

 



 
Øvrige nyheder fra 2019: 

 

• 2019 var året hvor der i Danmark blev afholdt den første nationale palliative kongres   

”Rødder og Ruter”. Kongressen blev afholdt på Hotel Nyborg Strand med fuldt hus og 

mange på venteliste. 

• LKT blev afsluttet i sommeren 2019. Slutrapporten for LKT palliation foreligger endnu ikke. 

• Det er lykkes at få EAPC forskningskongres i 2022 til Aarhus. Tillykke til alle med det! Særlig 

tak til Bodil Jespersen for hendes arbejde med det. 

• Folketingets Rigsrevision er i øjeblikket i gang med en undersøgelse af kapaciteten på det 

specialiserede palliative område. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. 

 

Afsluttende bemærkning 

Nu kan jeg se tilbage på to år som formand i DSPaM. Det har været spændende, lærerigt og 

tidskrævende. Det har givet udfordringer – og energi. Hvor er der mange gode takter på det 

palliative felt, udviklingsområder og ’bolde i luften’. Så jeg har bestemt lyst til ”endnu en runde”.  

Vi har atter i bestyrelsen haft et godt og udbytterigt samarbejde. Tak for det.  

De mange opgaver der ligger, kalder også på medlemmernes engagement, tak til de af jer der har 

budt ind, når der har været brug for hjælp.  

Anette Hygum 

Formand for DSPaM 

 

 

 

 

 

 

 

 


