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På EAPC kongressen i Madrid var der for første gang indkaldt til møde for formændene for de respektive
EAPC medlemsorganisationer. Mødet havde ingen dagsorden, men lagde op til en drøftelse af, hvad
medlemsorganisationerne kan bruge EAPC til. Der var god energi på mødet som forventes gentaget på
næste EAPC kongres. Der sker i øjeblikket store organisatoriske forandringer i EAPC, blandt andet er
hovedkontoret netop flyttet fra Milano til Bruxelles.
Det 7. hold på NSCPM har afsluttet uddannelsen. Tillykke til de 11 danskere som alle kunne vende hjem
med et diplom i bagagen. Der er optaget ni danskere på det næste hold, mens 20 desværre fik afslag. Det er
en helt uholdbar situation, at vi ikke kan tilbyde alle kvalificerede ansøgere en uddannelse og vi arbejder på
at finde mulige løsninger.
ERFA-gruppen for lægelige ledere i den palliative indsats holdt møde i Aarhus den 16. juni. ”At bo til leje”
var et af emnerne på dagsordenen, da alle fraset palliativ medicinsk afdeling på Bispebjerg er organiseret i
en anden afdeling. Referat fra mødet kan findes på hjemmesiden. Bemærk i øvrigt hjemmesiden som har
fået et facelift.
Bestyrelsen har etableret kontakt til sundhedspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, Flemming Møller
Mortensen. Ikke af partipolitiske årsager, men fordi Flemming har stor interesse og indsigt i vores
fagområde. Vi håber på et frugtbart samarbejde med en politiker, som kan varetage det palliative felts
interesser på borgen.
På årsmødet var der stemning for at DSPaM kom på Facebook. Søg på Facebook efter Dansk Selskab for
Palliativ Medicin og du kommer frem til forsiden af gruppesiden og klik på Bliv medlem af gruppen. Det er
en lukket gruppe, Merete og Johanne får automatisk besked og godkender. Man kan til hver en tid forlade
gruppen. Idéen er et forum, hvor vi kan udveksle artikler, meninger, spørgsmål etc.
Vær opmærksom, når revisionen af anbefalingerne for den palliative indsats snart kommer i høring!
Huske at tilmelde dig DSPaMs efteruddannelseskursus "Når hjertet svigter – palliation og hjertesygdom"
den 9.-10. november i Nyborg. Pris 3.500 kr.
Med ønsket om en god lang
varm og solrig sommer
De bedste hilsner
Bestyrelsen

