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Kære medlem

Så er vi allerede nået halvvejs gennem 2018, og det er dermed også blevet tid til årets sommerhilsen.
Det har været et aktivt forår i bestyrelsen, hvor vi samtidig med det ordinære bestyrelsesarbejde
også har forsøgt at markere os på andre platforme. Her tænker jeg især på vores kontakter til
det politiske system og problematikken omkring vores uddannelsessituation.
Politik & Strategi
I maj måned havde vi igen møde med det socialdemokratiske folketingsmedlem Flemming
Møller Mortensen (FMM). FMM repræsenterer Socialdemokratiet i Folketingets Sundheds- og
Ældreudvalg. Udover Per Sjøgren, Bodil Jespersen og undertegnede deltog også to
repræsentanter for sygeplejerskernes faglige selskab, Lisa Lauritsen og Bodil Johnsen. Vi
mødte igen stor forståelse for vores synspunkter – men mere konkret blev det ikke. FMM
fortalte, at arbejdet med et evt. kommende regeringsgrundlag starter efter sommerferien og at
han gerne ville have os til at udarbejde oplæg til dette indenfor det palliative område. Aftalen
blev, at vi formulerer et ’skriv’ som FMM får i august måned.
Per Sjøgren skulle desuden sende supplerende spørgsmål omkring REPHA, forskning m.m. til
FMM. Vi har tidligere sendt spørgsmål, der afdækkede de fleste områder indenfor vores felt.
FMM havde endnu ikke benyttet disse.
Uddannelse
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på muligheden for
en national uddannelse i palliativ medicin. Udvalget har holdt sit første møde. Der var enighed
om, at curriculum fra NSCPM fint kunne være udgangspunkt for en national uddannelse. Der var
også enighed om, at det er en tidskrævende proces at forsøge at lave en national uddannelse.
Det kan ikke gøres uden opbakning fra det politiske system. Vi har sendt brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og orienteret om vores udvalg og vores bekymring for den lægelige
uddannelsessituation. I brevet har vi skrevet, at vi håber hun vil støtte vores arbejde og at vi
agter at kontakte Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i erkendelse af, at der er behov
for styrelsens opbakning, hvis vi skal videre med tankerne om en national uddannelse i palliativ
medicin. Sundhedsministeren har svaret på vores brev; - hun giver udtryk for, at hun påskønner
vores engagement og finder vores tiltag interessant og perspektivrigt. Hun vil gerne orienteres,
når vi har fået svar fra Sundhedsstyrelsen.
Brevet til Søren Brostrøm er i skrivende stund endnu ikke sendt, det er i proces☺.
Bestyrelsesseminar
I september mødes bestyrelsen to dage i Middelfart. Først til ordinært bestyrelsesmøde,
dernæst er det årsmødet 2019, selskabets ”2020 mål”, det politiske arbejde m.m. der er på
programmet.
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EAPC – der skal være valg til EAPC i forbindelse med kongressen i Berlin i 2019. Mai-Brit
Guldin vil gerne stille op igen, bestyrelsen støtter dette. Der vil komme mere info omkring
processen på vores hjemmeside i efteråret.
ERFA gruppen har holdt møde i Odense - der blev drøftet personaleledelse,
rekrutteringsproblemer, implementering af Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den
palliative indsats” - (specifikt non maligne lidelser og tidlig palliativ indsats ). Et godt og
udbytterigt møde.
Fælles palliativ kongres – Jens Kristin Madsen har, på vegne af bestyrelsen, deltaget i
møde omkring en fælles palliativ kongres i DK. Arbejdet er nu så langt at der foreligger en
dato; 3-4 oktober 2019 på Nyborg Strand. Der er den 19. juni afholdt nyt
planlægningsmøde, referat fra dette foreligger ikke endnu.
Efteruddannelsesgruppen – Kristoffer Marsaa har deltaget i det seneste møde. I skrivende
stund er der ikke planlagt efteruddannelses tiltag i 2018.
DSPaM’s regnskab fra 2017 kan findes på vores hjemmeside.

Med ønsket om en god sommer til jer alle.
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