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Kære medlemmer 

Hermed lidt om hvad der har rørt sig i vores faglige verden siden påske, hvor ikke mindst vejret var 

bedre? I skrivende stund vælter regnen ned udenfor vinduet – håber vi snart ser solen i ugevis. 

Utrolig så hurtigt ´man´ bliver forvænt, sommeren 2018 må da gentage sig!!!?? 

Regn eller ej – så holder vi årsmøde et nyt sted i 2020, som de fleste nok ved, nemlig Hotel 

Munkebjerg i Vejle. Datoen er der rykket lidt på – 22.-23. januar 2020. Det er dejlige rammer, og vi 

glæder os i bestyrelsen til forhåbentlig at se rigtig mange af jer der. Det endelige program for 

årsmødet er ikke færdigt – men I kan se frem til et par dage, der kommer til at handle om hvordan 

’vi’, som professionelle, holder til vores arbejde i et til tider udfordrende felt. I den anledning 

planlægger bestyrelsen at gennemføre en kort spørgeskemaundersøgelse om ’udbrændthed’ 

blandt selskabets medlemmer efter sommerferien. Vi håber rigtig mange vil tage sig tid til at 

deltage. 

Psykolog Mai-Britt Guldin fra Enheden for Lindrende Behandling i Aarhus har været medlem af 

EAPC-boardet de sidste 4 år men måtte desværre se sig nødsaget til at trække sit kandidatur. Det 

var pga. tidspunktet ikke muligt at opstille en anden dansk kandidat.  

National uddannelse i palliativ medicin – vi er der ikke endnu, men vi har holdt et godt og 

konstruktivt møde med Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Syddanmark. Der arbejdes 

ihærdigt videre i udvalget med et oplæg der forhåbentlig kan blive præsenteret i regionernes 

koncernledelsesforum først på efteråret. Det er et tidskrævende arbejde, vi håber det bærer frugt.  

ERFA mødet for lægelige ledere den 7. juni måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. 

Mette Hallas havde ellers lavet et spændende program. Der vil i lighed med de senere år blive 

afholdt et kort ERFA møde i tilknytning til årsmødet 2020, hvor man må drøfte netværkets fremtid. 

Primo november holder bestyrelsen seminar. Et af de emner der skal drøftes er ’palliativ medicin 

som lægefagligt speciale’. Vi har inviteret en kollega fra det akut medicinske speciale og håber på 

sparring i processen som akut medicin jo for ganske nyligt har været igennem.  

Forinden er der måske nogen af os der har mødtes til ”RØDDER & RUTER”, den 1. nationale 

Palliative kongres i Nyborg i oktober måned.  

I ønskes alle en dejlig og forhåbentlig solrig sommer. 

Med venlig hilsen 

 

Anette Hygum 
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