Kære Medlemmer

Bestyrelsen har netop været samlet til bestyrelsesmøde – og seminar på Hotel Munkebjerg i
Vejle. I alt to frugtbare dage. Location levede til fulde op til vores forventninger og vi glæder os
SÅ meget til gode faglige dage sammen med Jer, til DSPaM’s årsmøde i januar 2020. Vi kan
se frem til nogle gode dage – måske med lidt mere fordybelse og egen refleksion end vi plejer
på møderne? Vi kan også se frem til, at vi kommer til at indtage vores festmiddag i fælles,
aflukkede lokaler. Hermed er der gode muligheder, såfremt nogen af jer skulle have lyst til at
berige jeres kolleger med et indslag i løbet af aftenen.
Programmet bliver snart lagt på hjemmesiden. Vi har brugt en hel del af seminariets tid på at
forme så godt et program som muligt. Vi håber I kommer til at synes om det.
Der har været lidt stille på nyhedsfronten – det betyder ikke, at der ikke foregår noget i
bestyrelses regi og arbejdende udvalg. Det skal snarere tages som udtryk for, at de ting der
arbejdes med i bestyrelsen er særdeles proces orienterede – ”ting tager tid”.
Vi har i samarbejde med Videreuddannelsen i Region Syd lavet et forslag til en
uddannelsesplan for en dansk uddannelse i palliativ medicin. Udkastet skal i først omgang
fremlægges for den regionale koncerndirektør og herefter tages der stilling til, hvorvidt det skal
fremlægges for alle de regionale koncerndirektører. Hvor vi står i forhold til at få en national
uddannelse i palliativ medicin er således forsat ikke afklaret.
På vores seminar fik vi ny energi ind i arbejdet for at gøre palliativ medicin til et lægefagligt
speciale. Læge Julie Mackenhauer, der har været tæt involveret i akut medicins arbejde for at

blive et lægefagligt speciale, holdt et meget inspirerende oplæg. Mere om det i årsmødets
formandsberetning.
I efteråret deltog flere af os i den nyligt afholdte danske palliative kongres, ” Rødder og Ruter ”.
Mon ikke det bliver en tradition, der var gode indlæg og fin stemning. I selskabet er vi
opmærksomme på, at en eventuelt ny national kongres med fordel kan være et andet år end
EAPC.
I det seneste nyhedsbrev nævnte jeg, at psykolog Mai-Britt Guldin genopstillede til valget som
medlem af EAPC boardet. Mai-Britt måtte desværre trække sit kandidatur. I bestyrelsen
arbejder vi på at vi fra selskabets rækker kan stille med en kandidat til næste valg. Vi finder det
vigtigt at være repræsenteret i det europæiske arbejde.
Hold i øvrigt øje med link til nyhedsbreve fra EAPC på DSPaM’s hjemmeside- eller meld jer
selv til at modtage nyt fra EAPC inkl. deres ofte interessante blog.
Efteruddannelsesudvalget kommer snart med nyt, hold også her øje med hjemmesiden.
De bedste hilsner
Anette, formand DSPaM

