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Referat af bestyrelsesmøde  
 
 

Mandag den 14. november 2016, kl. 13.00-16.00 
Domus Medica, Salonen 

 
Til stede: Bodil Abild Jespersen, Merete Paludan, Torben Strodl Andersen, Mogens Grøn-
vold, Henrik Larsen, Per Sjøgren 
 
Afbud: Anette Hygum 
 
Referent: Johanne Mosdal 
 

1. KP IV 
Bestyrelsen diskturede, hvilke tiltag der kan være relevante i forbindelse med 
Kræftplan IV, herunder et forslag om at etablere et møde med de 3 faglige grupper 
for at belyse situationen først i det nye år. 
 

2. DSPaM som speciale 
Bestyrelsen havde inviteret konsulent i Lægeforeningen, Michael Bjørn Poulsen, til 
at fortælle om erfaringer med at blive godkendt som speciale. Michael pointerede, 
at han ikke kunne udtale sig politisk på Lægeforeningens vegne, men at han gerne 
vil fortælle om erfaringer med specialetilblivelsen. 
Han fortalte om tilblivelsen af Dansk Selskab for Retsmedicin. Desuden sidder han 
som observant i gruppen for vurdering af akutmedicin som et selvstændigt speciale. 
 

3. Årsmøde 18.-19. januar 2017 
18. januar 2017 
ERFA og Uddannelsesgruppen mødes om formiddagen den 18. januar. 
ERFA gruppen kl. 10.00-12.00. Henrik indkalder gruppen til dette.  
Uddannelsesgruppen: kl. 12.00-14.00. Anette indkalder til dette. 
 
Årsmøde  
Starter kl. 15.00 med 3 oplæg. 
Dirigent: DSPaM foreslår Poul Jakob Sørensen, Torben kontakter ham med henblik 
på dette. 
 
Regnskab 
Sidste år blev der udtrykt ønske om uddybelse af regnskabet, Henrik påtænker det-
te i forbindelse med udarbejdelse af det kommende regnskab. 
 
Formandens beretning 
Bodil laver udkast til dette. 
 
19. januar 2017 
Årsmødeprogram sendes ud til Forskningsværk i Palliation af Mogens. 
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Frist for indsendelse af abstracts udskydes til 2. januar 2017. 
 
Der følges op på oplægsholder af Per. 
 
 

4. Kommende møder i 2017 
Bestyrelsen ændrer længden på bestyrelsesmøderne i 2017 fra 3 timer til 5 timer, 
stadig 4 gange årligt. Johanne undersøger i Lægeforeningen om DSPaM stadig kan 
trække på sekretariatshjælp. 
 

5. Evt. 
Bodil har haft møde med sundhedsordfører Liselott Blixt fra DF. Bodil vil tage kon-
takt til Liselott Blixt på ny, Johanne sender mailadresse til Bodil. 
 
  


