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Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2015 
 
 

Deltagere:  Tove Bahn Vejlgaard, Torben Strodl Andersen, Merete Paludan, Bodil Abild Je-
spersen, Henrik Larsen, Per Sjøgren og Mogens Grønvold (deltog kun i den sidste 
del af mødet).   

 
Referent:  Bitten Dahlstrøm, Lægeforeningen.   
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på Generalforsamling, herunder konstituering  

3. Evaluering af Årsmødet 2015   

4. DRG 2015  

5. EAPC-kongres i København den 8. – 10. maj 2015 

6. Hjemmeside  

7. Dato for næste bestyrelsesmøde   

8. Fastepunkter   

9. Eventuelt  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Dog ønskes der fremadrettet forespørgsel om punkter til bestyrelsesmøderne udsendt 
til alle bestyrelsens medlemmer ca. 3-4 uger før møderne, således at alle har mulighed for at bi-
drage med punkter på dagsordenen.  
 
 
2. Opfølgning på Generalforsamling, herunder konstituering 
Referat fra generalforsamlingen var udsendt sammen med dagsordenen.  
 
Konstituering 
Torben Strodl Andersen udpeges som sekretær i selskabet, efter at Birte Saxtoft er trådt ud af be-
styrelsen ved den seneste generalforsamling. Derudover besluttes det, at Bodil Abild Jespersen 
fortsætter som næstformand og Henrik Larsen som kasserer.   
 
 
3. Evaluering af Årsmødet 2015 
Evaluering af Årsmødet 2015 
Det var et godt årsmøde med en fantastisk workshop ved Bee Wee og Richard Hillier. 
Punktet omkring udvikling af fagområdet Palliativ Medicin i Danmark forløb også fint. Uddannel-
sesgruppen har aftalt møde her i marts mhp. drøftelse af fagområdegodkendelse samt drøftelse af 
evt. ændrede kriterier for godkendelse i overgangsordningen. Ved ændrede kriterier vil der blive 
udsendt en opfordring til alle om at henvende sig, såfremt de ønsker en revurdering mhp. godken-
delse i forhold til de evt. reviderede kriterier.  
Logbog for den kliniske del af fagområdeuddannelsen kommer i spil fra september måned på det 
kommende nordiske kursus, og der vil være en overgangsordning indtil denne er formaliseret god-
kendt.   
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Kommende årsmøde i 2016 
Årsmødet 2016 er tidligere fastsat til den 13. – 14. januar 2016 på Hindsgavl Slot.  
 
Der var på mødet en drøftelse af mulige emner, og det besluttes, at det kommende årsmøde over-
ordnet skal indeholde emnerne: 

- Organisation 
- Palliativ sedering  
- Eutanasi  

Tidsmæssigt foreslås på mødet ½ dag omkring organisation, hvor evt. sundhedsdirektører kunne 
inviteres til at komme med oplæg samt evt. afholdelse af nogle workshops om dette emne. ½ dag 
omkring Palliativ sedering og eutanasi på dag 2., dvs. 14. januar 2016. Bodil vil kunne præsentere 
DMCG-PALs retningslinje om palliativ sedering, og vi vil få en af forfatterne fra EAPCs white paper 
on euthanasia til at holde oplæg. Det aftales, at Per Sjøgren undersøger mulige oplægsholdere til 
fra EAPC-gruppen.  
Derudover vil vi som vanligt invitere ph.d. studerende på 1. dagen til at komme og præsentere de-
res projekt, hvis det er relevant for palliation.   
 
 
4. DRG 2015 
Henrik Larsen har tidligere fremsendt mail til bestyrelsen omkring DRG-systemet, hvor det er an-
ført, at DRG-systemet gennemtænkes frem til 2017 i forhold til revidering af taksterne på f.eks. 
langliggere og patientforløb for det palliative område. Selskabet vil senere blive genindkaldt til det 
videre arbejde.  
 
 
5. EAPC-kongres i København den 8. – 10. maj 2015 
Per Sjøgren som chairman for planlægningskomiteen meddeler, at hele programmet nu ligger på 
hjemmesiden. Det oplyses, at der i midten af februar var 2.000 tilmeldte til kongressen, og at der er 
mange som har indsendt abstracts. Derudover oplyser Per Sjøgren, at Prinsesse Mary deltager i 
åbningen, men ikke holder nogen tale. Der er i den forbindelse en del planlægning i forhold til sik-
kerhed m.v.  
 
Bodil Abild Jespersen og Tove Bahn Vejlgaard er med i planlægningen af standen ”Danish corner”. 
Det oplyses, at der stadig arbejdes på at få alt det praktiske på plads i forhold banner, plakater, 
servering m.m. ”Danish corner” skal afspejle tværfagligheden af de fagprofessionelle og repræsen-
teres ved sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og præster.  
 
 
6. Hjemmeside 
Birgitte Thormann som har lavet den nye hjemmeside er ikke længere ansat på Rigshospitalet. 
Grundet hendes jobskifte samt generel ønske fra bestyrelsen besluttes det igen at indgå kontrakt 
med Lægeforeningens Fællessekretariat om opdatering af hjemmesiden pr. 1. april 2015. Tove 
Bahn Vejlgaard kontakter Birgitte Thormann omkring dette.   
Bitten Dahlstrøm sørger for, at der bliver fremsendt en kontrakt vedrørende dette, samt tager efter-
følgende kontakt til Birgitte Thormann omkring adgang til redigering af hjemmesiden inkl. diverse 
koder m.v.    
 
 
7. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde fastsættes til den 26. maj 2015 kl. 12.00 i Århus. Bodil Abild Jespersen 
sørger for at booke lokale.  
 
 
8. Fastepunkter 
DMCG-PAL 
Henrik Larsen oplyste, at der har været afholdt møde indkaldt af Danske Regioner omkring et natio-
nalt kvalitetsudviklingsprojekt, men at der endnu ikke foreligger et referat. Kvalitetsudviklingsprojektet 
forventes at komme til at ligne ”Patientsikkert sygehus” og ”sikre fødsler”. Resultatet af dette kan 
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medføre ændring og styrkelse af palliationen i sundhedsvæsenet. Næste møde er planlagt til den 18. 
marts 2015 og konceptualiseringen er tidligere planlagt til at skulle være færdig før sommerferien.  
 
Finansiering af DMCG-PAL er nødvendig for at arbejdet kan fortsætte. Det er dog endnu uvist hvor 
midler skal komme fra, da DMCG-DK ikke kan blive ved med tilføre øget midler til DMCG-PAL i for-
hold til de øvrige. RKKP ønsker umiddelbart ikke at give midler, da de mener, at det bør være Danske 
Regioner. Dvs. at på nuværende tidspunkt er det uvist hvor finansieringen skal komme fra, men at det 
ikke forventes at DMCG-PAL lukkes ned, nu da der skal være et nationalt kvalitetsprojekt på området.   
 
Palliativ Database 
Mogens Grønvold oplyser at årsrapporten for databasen forventes færdig den 1. juli 2015. Det oply-
ses desuden, at der hver måned hentes data fra databasen, men at det kun er en gang årligt at data 
renses, dvs. at det først er i begyndelsen af 2015 at de endelige rensede data for 2014 er tilgængelig. 
Der er forslag om, at der fremover skal være 2 årlige rensninger af data pr. 1. juli og 31. december, 
således at de månedlige data bliver mere korrekte.  
 
EAPC 
Der henvises til punkt 5. 
 
NSCPM 
Modul 5 blev afholdt den 26. – 30. januar 2015 på Rungstedgaard. Bodil Abild Jespersen oplyser, at 
dette sted er dyrere end de andre steder hvor kurset har været afholdt, hvorfor der lige skal tjekkes op 
på økonomien.   
Der er 15. marts 2015 ansøgningsfrist for det nye kursus for perioden 2015 – 2017.  
 
 
9. Eventuelt 
Der fremkom på mødet en drøftelse af, at det fremadrettet kan overvejes oprettelse af et net-
værk/ERFA-gruppe i selskabet for afsnitsledere eller repræsentanter fra overlægegruppen fra de pal-
liative teams/områder. Det besluttes at drøfte dette yderligere på kommende bestyrelsesmøde den 
26. maj 2015.  
 
 


