Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 14. september 2016, kl. 13.00-16.00
Domus Medica, Salonen
Til stede: Bodil Abild Jespersen, Anette Hygum, Merete Paludan, Torben Strodl Andersen,
Mogens Grønvold, Henrik Larsen, Per Sjøgren
Ordstyrer: Bodil Abild Jespersen
Referent: Johanne Mosdal
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18.05.2016
Godkendt uden kommentarer.
2. KP IV – status, hvorfor gik det så skidt?
Ønsket om palliativ medicin som et selvstændigt speciale er ikke opnået i KP IV.
Bestyrelsen diskuterede hvilke tiltag, der skal arbejdes med for at komme nærmere
dette, fx påvirkning politisk og udarbejdelse af kronik. Der påtænkes input til hvordan der opnås specialegodkendelse, og derfor inviteres konsulent i Lægeforeningen Michael Bjørn Poulsen til næste bestyrelsesmøde for at holde et kort oplæg.
3. Planlægning af visionsseminar i oktober (se AH’s mail fra 18/8)
Bestyrelsen diskuterede oplæg fra Anette Hygum til vissionsseminar, der primært er
delt ind i 3 blokke: arbejdsgang i bestyrelsen, indflydelse og visioner. Bestyrelsen
berørte kort om mødekadencen skal øges for at få opfyldt nogle af DSPaM´s målsætninger. Dette drøftes på vissionsseminariet.
På seminaret skal der også kortlægges uddannelsesbehov, stillinger osv. nu og i
fremtiden, - Bodil Abild Jespersen indhenter oplysninger. Disse oplysninger sendes
også til konsulent Michael Bjørn Poulsen før næste bestyrelsesmøde.
4. Årsmøde 2017 – herunder evaluering af årsmødet.
Program er under udarbejdelse, der er aktuelt logistikproblemer omkring den ene af
de 2 internationale oplægsholdere. Der påtænkes desuden: oplæg fra nye ph.d.´er,
indlæg fra opdatering af database, DMCG og NSCPM og referat fra bestyrelsens
vissionsseminar. Det påtænkes at invitere REPHA, for at høre deres perspektiver
på palliation og hvordan et fremtidigt samarbejde kan tænkes udformet.
Program for årsmøde skal ud til alle medlemmer snarest.
Der ønskes elektronisk evaluering af årsmødet, Johanne Mosdal undersøger pris
på dette i Lægeforeningen.
5. REHPA (PS) (udsat fra sidste møde)
Mogens Grønvold fortalte om møde med centerchef i REHPA, Ann-Dorthe Zwisler.
Der påtænkes også et møde med DMCG-PAL og DSPaM.
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6. Orientering om arbejdet i uddannelsesgruppen (AH)
Udvalget har vurderet 15 ansøgninger om godkendelse som uddannelsessted. 11
blev godkendt, 1 betinget (Hvidovre Hospital), 1 afslag og 2 afvist med ønske om
uddybning af deres ansøgning. Uddannelsessteder kan fremover søge godkendelse løbende.
Udvalget består af: Anette Hygum, Torben Strodl Andersen, Bodil Abild Jenspersen, Jesper Isaksen og Sarah Høring. Sarah Højring træder i stedet for Lise Pedersen.
I forbindelse med godkendelse af uddannelsessteder er 1 person blevet godkendt
som fagområdespecialist.
7. Orientering om arbejdet i efteruddannelsesgruppen (TA)
Torben Strodl Andersen rapporterede om formiddagens 1. møde i gruppen. Gruppen består af: Hans-Jørgen Lehmann, Nan Sonne, Dorte Lander Rasmussen, Anne
Mette Eriksen. Der var afbud fra Søren Søfelt og Philip Steptoe.
Der blev talt om mulige emner og forskellige typer af efteruddannelse, fx masterclasses og workshop. Gruppen havde også overvejet eventuelle samarbejdspartnere. Et katalog over diverse tilbud er på idéplan.
Næste møde i gruppen er den 10. november 2016, kl. 13.00-16.00 på OUH.
8. Hjemmeside (MP)
Link til Cardiff-uddannelse skal snarest muligt på hjemmesiden. Merete Paludan
kontakter Jens Kristian angående dette.
Referater fra møde i ERFA-gruppen og møde efteruddannelsesgruppen skal laves
og lægges på hjemmesiden. Henrik Larsen (ERFA-gruppen) og Torben Strodl Andersen (efteruddannelsesgruppen) er tovholdere på disse.
Henrik Larsen har kontaktet Lars Filtenborg fra Media2 og forespurgt på muligheder
for hjælp til tekniske ændringer af hjemmeside for både DSPaM og DMCG-PAL.
Der runddeles svar fra Lars Filtenborg. Beslutning om dette tages af bestyrelsen på
visionsseminar.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
Mandag den 14.11.16 i Domus Medica Salonen.
10. Faste punkter
 Hjemmesiden (MP)
Udgik da punktet er behandlet under punkt 8.
 DMCG-PAL (HL)
Der afrundes p.t. enkelte retningslinjer. Der er et brugerpanel. Retningslinjer vedr. palliativ sedering er godkendt og ligger på hjemmesiden.
 Palliativ Database (MG)
Skema2 er indført i databasen.
 NSCPM (BJ)
Styregruppen holder møde 28.10.16, hvor et foreløbigt regnskab over
forbruget, modul 1-4, skal gennemgås mhp. fastsættelse af deltagergebyr for næste hold, 2017-2019.

11. Eventuelt
Mogens informerede kort om det nationale forbedringsprojekt, som netop nu er
skudt i gang.
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