23. marts 2018
Kære medlem
Tak for sidst!
Årsmødet fik igen meget fine evalueringer. Det ser ud til, at det var en god oplevelse for stort set alle.
Emnet for årsmødet 2019 er endnu ikke fastlagt, men vi arbejder derpå! Datoen er til gengæld på plads,
nemlig den 16-17. januar 2019.
Bestyrelsen har holdt sit første møde – alle er energiske og glæder sig til at tage fat på de mange
spændende opgaver der ligger forude. Den nye konstituering kan ses på hjemmesiden. Billeder bliver
opdateret ved vores næste bestyrelsesmøde!
Fokusområder i bestyrelsen er det vedvarende arbejde for at blive et lægefagligt speciale, vores
uddannelsessituation og selvfølgelig også de ’nye’ kliniske områder med ’tidlig palliativ indsats’ samt
palliation til non maligne diagnoser.
Politik & Strategi
Den tidligere bestyrelse har længe arbejdet benhårdt på at få ’taletid’ i det politiske system. Det ser ud til, at
vi har fået ’hul igennem’. I februar måned var Bodil Abild Jespersen, Per Sjøgren og Anette Hygum således i
sundhedsudvalget. Her talte vi om palliativ medicin som speciale og uddannelsessituationen.
I marts måned var Henrik Larsen, Mogens Grønvold og Anette Hygum til møde med Andreas Rudkjøbing –
samme emner var på dagsordenen. Vi fik god coaching og forståelse for vores ønske om at blive et speciale.
Slutteligt har vi, (Bodil Abild Jespersen, Mogens Grønvold og Anette Hygum) haft møde med
folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen. Her drøftede vi igen uddannelse og
specialetanker. Flemming Møller Mortensen sidder i Sundhedsudvalget og virker til gerne at ville arbejde for
vores sag. Der er planlagt nyt møde med ham i maj måned. I den mellemliggende tid har han bedt om vores
input til spørgsmål der skal bringes videre til Sundhedsministeren.
En travl men også meget spændende tid.
Uddannelse
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på muligheden for en national uddannelse i palliativ
medicin. Udvalget har endnu ikke holdt første møde. I det arbejde deltager Merete Paludan, Bodil Abild
Jespersen, Jens Kristian Madsen, Jesper Isaksen, Kristoffer Marsaa og Anette Hygum. En national
uddannelse skal ses som et supplement til den nordiske uddannelse, ikke en erstatning.
Diverse
Anette Hygum er blevet interviewet til REHPA’s årsrapport 2017. Interviewet handler om udfordringer og
muligheder indenfor palliation i de kommende år.
ERFA-gruppen for lægelige ledere holder møde i Odense den 4. maj. Johanne Mosdal sender invitationer og
program følger inden længe.
Hold øje med hjemmesiden, der er netop kommet opdatering om medicinsk cannabis.
Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på hjemmesiden. Hold også øje med Facebook.
De bedste hilsner og med ønsket om en god påske
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