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                                                                                                                                        Oktober 2020 

Kære medlemmer 

 

Som lovet i nyhedsbrevet fra september følger nu en up-date på de områder vi arbejder med i bestyrelsen 

lige nu; - Rigsrevisionens rapport fra august 2020, Danske Regioners ”Positionspapir for udvikling af den 

palliative indsats” fra august 2020, den kommende speciallægerevision, igangsat af Sundhedsstyrelsen samt 

selvfølgelig, vores ”Årsdag” i DSPaM den 19. januar 2021. 

Som der fremgår af hjemmesiden har Rigsrevisionens beretning om ”Adgangen til specialiseret palliation” 

affødt flere kontakter med særligt de trykte medier, lidt tv tid er det også blevet til.  

Som et mere formaliseret respons har bestyrelsen udfærdiget et ”politik – papir” – ”Palliativ Medicin: Et nyt 

lægefagligt speciale?”. Dette er sendt til relevante aktører i det politiske system i indeværende måned. Det 

ligger nu tilgængeligt på hjemmesiden. 

Kort tid efter Rigsrevisionens beretning kom Danske Regioners ”Positionspapir for udvikling af palliativ 

indsats”. Her udstikkes 4 overordnede pejlemærker som vi, der arbejder indenfor SPI ikke kan være uenige 

i. At man i meget begrænset omfang tilskriver SPI en rolle kan dog vække undren. Afslutningsvis forholder 

man sig til palliativ medicin som et lægefagligt speciale. Regionerne ønsker ikke et lægefagligt speciale i 

palliation. I kan finde ”Positionspapir for udvikling af palliativ indsats” på hjemmesiden og ikke mindst 

DSPaM’s respons herpå.  Vi har sendt det pågældende ”svar-brev” til relevante regionale og nationale 

aktører i det politisk administrative system. 

SST har i igangsat en revision af den lægelige videreuddannelse. De første arbejdsgruppemøder finder sted 

her i oktober 2020. Vi har kontaktet ”De lægevidenskabelige selskaber (LVS), idet de er repræsenteret i 

arbejdsgrupperne. Vi har planlagt møde med LVS, hvor vi selvfølgelig vil fremføre argumenterne for palliativ 

medicin som lægefagligt speciale. Dette møde finder også sted i indeværende måned. 

Endelig når vi så til sidste punkt på listen☺ - nemlig ”Virtuel Årsdag” i Dansk Selskab for Palliativ Medicin 

19. januar 2021. Vi vil bede jer reservere datoen og forventer program fra kl. 13.00 - 16.00. Der vil være 

oplæg fra udenlandsk foredragsholder og generalforsamling med bl.a. valg af nyt bestyrelsesmedlem i 

stedet for Sarah Højring. Sarah har valgt at tage et år ud af kalenderen og har opsagt sit job og er efter eget 

ønske trådt ud af bestyrelsen samtidigt. Tak for godt og inspirerende samarbejde til Sarah. 

Tak for nu. 

Mange hilsner fra Anette Hygum 

Formand for DSPaM 
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