
 
 

Kære medlemmer 

 

Håber I alle efter omstændighederne har det godt. Hold op, hvor er der vendt op og ned på den 

verden, vi hidtil har taget som en selvfølgelighed. De omstillingsprocesser der foregår i 

sundhedssektoren og verden omkring os, får de fleste af os til intermitterede at miste pusten. 

Sidst vi alle så hinanden var under hyggelige rammer med masser af faglighed og socialt samvær, - 

det er godt at tænke tilbage på. Det gør godt at huske i disse ”sammen hver for sig tider”, som man 

hurtigt kan blive lidt udfordret på :-) Evalueringerne af årsmødet er fine – det gælder såvel indhold 

som rammer. Næste årsmøde vil igen blive afholdt på Hotel Munkebjerg. 2021 er jubilæumsår for 

DSPaM, vi vil fejre de 20 år med format, det lover vi. Datoerne er 19.-20. januar 2021. 

De arbejdspunkter, der efter årets første bestyrelsesmøde den 24. februar 2020, blev sat på 

programmet er, som så meget andet af den karakter, lige nu sat på ”stand by”. Vi har i bestyrelsen 

planlagt et videomøde den 28. april. Her vil der være opsamling og - til den tid – vidensdeling om, 

hvordan SPI er kommet igennem ”Corona krisen”. 

Den 5. marts nåede DSPaM’s efteruddannelsesudvalg netop at afholde temadag på Holckenhavn 

Slot, hvor emnet var ”Depression hos palliative patienter”. Det var et vel tilrettelagt program, der også 

er blevet godt evalueret af de 46 der deltog. 

Vi har i DSPaM forsøgt at ”tage temperaturen” på jeres muligheder for forsat at tilbyde specialiseret 

palliativ indsats på højt niveau. Vi har således skrevet rundt til de lægelige ledere fra de palliative 

enheder. Tilbagemeldingen er overordnet, at alle efter bedste evne forsøger at varetage 

patientbehandlingen så godt som overhovedet muligt. Vilkårene indenfor vores felt er som altid ikke 

præget af ensartethed. Der arbejdes derfor efter forskellige modeller. Det er også varierende i hvor 

høj grad de enkelte enheder har måttet udlåne personale til andre opgaver. De palliative enheder har 

som alle andre områder i sundhedsvæsnet også måtte være omstillingsparate! Håber I kan bevare 

humøret (på trods).  

Om ikke så længe er det påske. Vi kan drømme om solskin og påskesamvær på alternativ vis – 

måske en påskefrokost henlagt til FaceTime? 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god påske. 

 

Med venlig hilsen 

Anette Hygum 

Formand for DSPaM 


