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Referat af bestyrelsesmøde: 
 

Onsdag den 18. maj 2016, kl. 10.00-13.00 
Odense Universitetshospital 

 
Til stede: Bodil (BJ), Anette Hygum (AH), Per (PS), Henrik (HL), Torben (TA), Mogens 
(MG) og Merete (MP) 
Referent: Torben 

 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29.02.2016 

Referat vedlagt: Referatet godkendes. 

2. Palliativ medicin som selvstændigt speciale i KP IV – hvordan kommer vi vi-
dere?:  
Der har været meget begrænset respons på selskabets henvendelse til Sundheds-
styrelsens Udvalg for Kræft. Næste skridt kan være en henvendelse til de sund-
hedspolitiske ordførere og sundhedsministeren i Folketinget. Hvis der gives tilladel-
se, vil skrivelsen fra Kræftens Bekæmpelses Formand indgå i henvendelsen. 

 
3. Årsmøde 2017 – oplæg til program (PS og MG) 

Forskning i Palliation er et tema under planlægning. Der tænkes en international in-
vitation til IH og EB (the dream team) om en retning fremad i forskningen (palliativ 
medicin/(indsats)) samt en poster session om igangværende forskning. 
 

4. ’Indikator 2’ i Databasen – vi får fejlagtigt lange ventetider (AH og HL):  
Tekniske procedurer vedrørende registrering af 1. hjemmebesøg drøftes. Pt kan 
sættes på ”pause”. Man kan også registrere tilbudt dato. 
 

5. Kvalitetsprojekt, - regionale eksperter. Oplæg til netværksgruppe (HL): 
HL og MG har været til møde med danske regioner. Der orienteres om forløbet. Fo-
reløbig er der ikke noget vedtaget. 
 

6. Nyt fra REHPA (PS):  
Udsættes til næste møde. 
 

7. Skal der skrives et svar på kronik i Dagens Medicin af Frede Olesen? (BJ):  
Det drøftes kort og det besluttes ikke at foretage yderligere.   

 
8. Input til debat på Folkemødet ”hvordan tager sygehusene sig af døende pati-

enter, og hvordan kan lægerne/sygehusene blive bedre til at håndtere den 
sidste tid” (BJ):  
Der mangler faglighed og prioritering blandt andet omkring behandlingsniveau i den 
sidste tid.  
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9. Hjemmeside (MP):  
BJ påtager sig opgaven at skrive et lille punkt om selskabets historie evt. sammen 
med Lise Pedersen. Desuden inputs til punkter omkring uddannelse. Der ryddes ud 
i forældede punkter. Hjemmesiden er fast punkt fremover med mindre der er noget 
”særligt”. 
 
 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde: 
14.09.16, Salonen, Domus Medica 
 

11. Faste punkter 

 Hjemmesiden (MP) 
Intet nyt. 
 

 DMCG-PAL (HL) 
Intet nyt. 
 

 Palliativ Database (MG): Nyt er introduktion af EORTC skema 2. 
Der har været kommentarer i mange retninger. Blandt andet om 
kort varsel med henblik på implementering. 
Intet nyt. 
 

 NSCPM (BJ) 
Intet nyt. 
 

12. Eventuelt 
 


