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Allerførst TILLYKKE til otte medlemmer af selskabet, som er blevet godkendt som fagområde-
specialister i palliativ medicin. 
 
Der er indgået politisk aftale om en forsøgsordning, hvor forskellige medicinske tilstande 
forsøges behandlet med medicinsk cannabis. Regeringen forventes at fremsætte lovforslaget i 
oktober 2017 med ikrafttræden januar 2018. DSPaM har afgivet høringssvar vedrørende 
Lægemiddelstyrelsens udkast til ordningen, ligesom DSPaM bakker op om høringssvaret fra 
Dansk Selskab for Almen medicin. Begge svar findes på hjemmesiden. Men vi ved således ikke 
endnu, hvad ordningen mere konkret kommer til at indebære. 
 
Regeringen indgik den 6. september en politisk aftale om palliativ sedering og øget 
selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling (behandlingstestamenter mv). 
DSPaM har afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven. Vi har 
desuden sendt et brev til alle sundhedspolitiske ordførere samt sundhedsministeren for at skabe 
opmærksomhed på de udfordringer en ny lovgivning kan give anledning til, både for patienter og 
fagprofessionelle. Vi har udtrykt bekymring for de svage patienter, samt manglende palliative 
kompetencer hos personalet, ikke mindst lægerne. Den politiske aftale indebærer ligeledes, at 
Sundhedsstyrelsen skal revidere vejledningen for medikamentel behandling i terminalfasen. 
Diverse udmeldinger i pressen har med rette bekymret en del af selskabets medlemmer. Bodil 
Abild Jespersen og Mogens Grønvold er i mindre grad involveret i arbejdet med den nye 
vejledning. Forhåbentligt kommer der et fornuftigt resultat.  
 
Ganske kort omkring ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”. 
Arbejdsgruppen har haft sit 3. møde og har nu gennemgået alle kapitler. Der er meget der forsat 
skal arbejdes igennem, og Sundhedsstyrelsen forventer at høringsperioden bliver forsinket. 
Foreløbigt er der nyt møde i januar, hvor vi i arbejdsgruppen bliver præsenteret for udkast til 
forløbsprogrammet. Der har været mange drøftelser omkring ’behovsvurderinger’ samt ligheder 
og forskelle mellem rehabilitering og tidlig palliativ indsats. 
 
Vær opmærksom, revisionen af "Anbefalinger for den palliative indsats” er lige nu i høring! 

 

Flere har meldt sig ind i selskabets Facebook gruppe, som er en lukket gruppe. Alle med lyst til 
det, opfordres til at melde sig.  Merete og Johanne får automatisk besked og godkender. Man kan 
til hver en tid forlade gruppen. Idéen er et forum, hvor vi kan udveksle artikler, meninger, spørgs-
mål etc. 

 

Bestyrelsen har været på seminar i Middelfart den 20-21. september. Uddannelsessituationen og 

meget andet blev drøftet. Vi har opgjort antallet af klinisk arbejdende fagområdespecialister og nåede 

frem til 38. Der er i nærheden af 100 kliniske fuldtidsstillinger i den specialiserede indsats og således 

et meget stort udækket uddannelsesbehov. Det må vi drøfte på årsmødet. 
 

Husk at tilmelde dig DSPaMs årsmøde den 17.-18. januar 2018 på Hindsgavl. Arbejdstitlen er 

"Palliativ indsats – batter det og kan det betale sig?".  

 

 

 

 



 

 

 

Husk også DSPaMs efteruddannelseskursus "Når hjertet svigter – palliation og 

hjertesygdom" den 9.-10. november i Nyborg. Der er stadig få ledige pladser - pris 3.500 kr. 

 

 

 
 

 
God efterårsferie til alle, hvad enten den står på arbejde eller ferie! 
 
De bedste hilsner 

 

Bestyrelsen 


