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Kære Medlem 
  
Tak for endnu en god årsmødeoplevelse sammen med Jer☺ 
I har igen i år givet gode evalueringer af årsmødet, ikke mindst af det faglige indhold. Tak for det, 
det er dejligt når bestyrelsens ’tanker’ om gode faglige emner også harmoner med jeres – ellers 
ville det jo faktisk være lidt skidt.  
Vi har allerede gode planer for det kommende årsmøde, I kan bestemt se frem til spændende 
dage. 
Hvad der derimod er lidt usikkerhed omkring, er HVOR og HVORNÅR vores årsmøde afholdes. 
Både uge 3 og uge 4 i 2020 er ’i spil’ pga. overvejelser omkring ny ’location’ for årsmødet. Så snart 
vi ved mere bliver det selvfølgelig meldt ud til Jer. Vi har i øvrigt besluttet at selskabets sekretær, 
Johanne Mosdal fremadrettet vil deltage i årsmødet. Hun vil bistå os med de praktiske anliggender 
– og få en bedre fornemmelse af vores arbejde. Bonus er selvfølgelig at også I får mulighed for 
at ’sætte ansigt’ på Johanne, som I jo ellers kun plejer at kommunikere med per mail. 
 
Bestyrelsen  
Bestyrelsen konstituerede sig på det første møde i februar måned. Der blev ikke fortaget 
ændringer i posterne. Se hjemmesiden for yderligere. 
Vi holder vores næste bestyrelsesmøde i april. Her vil vi arbejde videre med årsmødet, program 
såvel som beliggenhed. På dagsordenen vil også være det kommende EAPC valg hvor Mai-Britt 
Guldin genopstiller som dansk kandidat. Desuden skal vi drøfte den nærtstående afslutning af LKT. 
 
Palliativ Medicin som speciale? 
Der er uden tvivl ’gået valg’ i det politiske system. Vores kontakter er travlt optagede og det virker 
ikke til, at vi er et punkt på deres dagsorden. 
Hele selskabet – det vil sige Jer og vi i bestyrelsen – arbejder selvfølgeligt uændret benhårdt på at 
få vores ønske om at blive et lægefagligt speciale til at gå i opfyldelse. Det er forsat et af 
kernepunkterne, såfremt vi skal kunne løfte kvaliteten i den palliative indsats for såvel patienter 
og pårørende som på det udviklingsmæssige område. 
 
National uddannelse i palliativ medicin. 
Vi har mødt udfordringer i vores arbejdsgruppe – ikke noget, der formentlig ikke kan løses, men et 
arbejdsperspektiv der gør, at vi ikke lige nu er så optimistiske i forhold til en national uddannelse i 
2020. Vi håber at kunne mødes med alle de involverede parter i maj måned. Her må vi se, hvordan 
vi på bedste vis kommer videre. Så projektet er ikke opgivet, men tidsperspektivet er lidt længere 
end umiddelbart forventet.  
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Der har i skrivende stund været ansøgningsfrist til optagelse på NSCPM. Der er 18 ansøgere til de 8 
danske pladser. 
 
Lidt af hvert 

• Kristoffer Marså fra palliationsenheden ved Herlev/Gentofte Hospital er blevet interviewet 
til REHPA’s årsrapport 2018. Interviewet handler om specialiseret palliativ indsats til ikke 
kræftpatienter med fokus på den ulighed i behandlingstilbud der har eksisteret i en 
årrække. 

• ERFA gruppen for lægelige ledere i det specialiserede palliative felt har planlagt nyt møde 
den 7. juni i Odense 

 
God Påske til jer alle. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anette Hygum 
Formand i DSPaM 
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