
 
 

 

 

Kære medlemmer 

 

Så er vi alle ved at gøre klar til en dejlig – tiltrængt – sommerferie, formentlig under danske 

himmelstrøg for de fleste af os. 

Som vi i bestyrelsen hører det, er tilstandene i langt de fleste palliative enheder ved at være 

vendt tilbage til det ”normale” – ord som ”COVID-screening” og ”afstand” er blevet en del af det 

vanlig set-up før besøg hos patienterne. Men heldigvis har corona bekymringen fundet et mere 

arbejdsvenligt leje. 

Som jeg skrev i min påskehilsen, er en del sat på ”stand by” qua den undtagelseslignende 

tilstand hele Danmark har været i i foråret 2020.  

Rigsrevisionens rapport omkring forholdene indenfor den specialiserede palliative indsats 

forventes at udkomme til august. Vi venter med spænding herpå og er klar til respons.  

ERFA møde for lægelige ledere – skulle have fundet sted den 5. juni i Odense, men måtte 

desværre aflyses grundet corona. 

Planlægning af Årsmødet 2021 – Jubilæumsudgaven☺ - er ikke sat på stand by. Her er 

bestyrelsen i fuld gang med at lave planer. Vi holder bestyrelsesseminar i september, og det er 

her alle de endelige planer gerne skal falde på plads. Det tegner lovende – og helt sikkert 

festligt. Vi skal have festroberne klar, det er uomtvisteligt! 

National Uddannelse i Palliativ Medicin. Vi ved nu endeligt, at regionerne desværre ikke vil 

forpligtige sig i arbejdet med en dansk uddannelse. Det arbejde vil skulle forankres i selskabet. 

Det er noget vi i bestyrelsen har brug for at drøfte grundigt, og det kommer også til at ske i 

september måned, - på bestyrelsesseminaret. I hører mere derefter. 

På seneste generalforsamling vedtog vi at arbejde for oprettelsen af en fraktion for yngre læger 

med særlig interesse for palliativ medicin. Hvis du er interesseret i at deltage i gruppens 

arbejde, så send os en mail med dit navn og dine kontaktoplysninger senest 1.8.20. Mailen skal 

sendes til selskabets sekretær Johanne Mosdal (jm@DADL.dk) og tovholder Lise Nottelmann 
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(lnottelmann@hotmail.com). Forventningen er, at gruppen vil kunne samles første gang 

umiddelbart efter sommerferien. 

 

Med ønsket om en dejlig sommer 

 

Anette Hygum 

Formand for DSPaM 
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