Godkendt 4.6. 2014

Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 22. maj 2014 kl. 11 - 17
Lægeforeningen, 2100 København Ø

Til stede: Tove Vejlgaard (TV), Henrik Larsen (HL), Bodil Jespersen (BJ), Birte Hedal
(BH) og Torben Strodl Andersen (TA)
Afbud: Mogens Grønvold (MG) og Per Sjøgren (PS)
Referat: Kirsten Koch (KK)

1. Ny hjemmeside
Birgitte Thormann (BT), som skal redigere den nye hjemmeside, deltog i denne
del af mødet. BT gennemgik udkast til ny hjemmeside, og Bestyrelsens kommentarer til form og indhold blev noteret. BT arbejder videre på baggrund af disse
kommentarer.
BJ leverer materiale vedr. NSCPM, og BH leverer materiale vedr. Vagtordninger.
Fremover skal referater fra Selskabets bestyrelsesmøder uploades på hjemmesiden.
Indtil videre anvendes Selskabets nuværende logo (er anvendt ifm. EAPCkongressen i København 8.-10. maj 2015. Derefter overvejes det at ændre logoet
– BT vil udarbejde et forslag til nyt logo og evt. nye farver.
Den ”gamle” hjemmeside opdateres ikke længere, da det forventes, at den nye er
klar i nær fremtid.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. februar 2014
Referatet blev godkendt. HL gennemlæser det igen og derefter uploades det på
hjemmesiden.
3. Årsmødet 14. - 15. januar 2015
Hindsgavl Slot, Middelfart er bestilt.
*Emne
”Fagområdet, palliativ medicin”. Hvad er palliativ medicin – hvordan er vi nået frem
til, at vi kan blive specialister – konsolidering af nuværende specialister.
Arbejdet i Bedømmelsesudvalget præsenteres og logbog fremlægges.
Endvidere uddeles de første diplomer til de godkendte fagområdespecialister.
Videreuddannelsesforum for specialister og specialistuddannelse – holde workshop på årsmødet for at finde egnede emner - f.eks. kommunikation og erfaringsudveksling.

Der sættes også tid af til præsentationer af nye ph.d.er.
*Oplægsholdere
TV kontakter ”Logbogsforfatteren” fra Australien – alternativt en engelsk oplægsholder gerne fra Cardiff University.
Forsøger endvidere at finde en dansk foredragsholder, som ved noget om logbøger.
Det endelige program – med workshop tilrettelægges af Fagområdegruppen.
*Andet
På BJs foranledning drøftedes udfærdigelsen af logbogen – udkast til logbog skal
præsenteres på Årsmødet.
BJ er tovholder i logbogsgruppen, som fremover benævnes Fagområdegruppen.
Gruppen har følgende ansvarsområde: Bedømmelse og godkendelse af fagområdespecialister og uddannelsessteder, logbog og uddannelse.
Medlemmer af Fagområdegruppen er: Bedømmelsesudvalget (TV, TA, BJ,
Anette Hygum, Lise Pedersen), samt BH. I logbogsdelen deltager endvidere Jesper Isaksen.
Der planlægges seminar 2. – 5. oktober 2014 med følgende deltagere: BJ, TV,
TA, BH, Anette Hygum og Lise Pedersen
4. DRG 2015
Der er aftalt møde med Laurits Thomsen den 28. maj 2014 kl. 11.
5. Fagområdespecialist - godkendelser mm.
Drøftet under pkt. 3.
6. EAPC-kongres i København 8. – 10. maj 2015
Går fremad – men trægt - med at finde sponsorer.
Der skal være valg til EAPC’s bestyrelse på kongressen i København – dansk
kandidat er psykolog MaiBritt Guldin. Selskabet vil nu arbejde på at skaffe stemmer til hende fra andre medlemslande.
7. Dato for næste bestyrelsesmøde
Fagområdegruppen holder møde i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Forslaget (9.9.2014) kan ikke lade sig gøre. KK sender en doodle for at finde dato,
hvor alle kan deltage.
8. Fastepunkter
*DMCG-PAL (HL)
Forretningsudvalgsmøde i næste uge.
BJ orienterede om Retningslinie om palliativ sedering og Retningslinie om depression, som begge er under udarbejdelse.
*Palliativ Database (MG)
Intet nyt.
*EAPC (PS)
Se pkt. 6.
*NSCPM (BJ)
Der holdes Styregruppemøde den 23. maj 2014 med bla. planlægning af eksa2

men. Fremover skal opgaverne besvares under nr., og bedømmelsen er: bestået
eller ikke bestået. Eksamen afholdes om tirsdagen, og diplomer bliver uddelt om
fredagen. Det er almindeligt, at nogle dumper.
Det er besluttet at gennemføre en opfølgende spørgeskemaundersøgelse til alle,
som har gennemgået uddannelsen: Hvad har de brugt den til? Hvor langt er de
nået? Hvad arbejder de med nu? Hvor er de henne? Hvilken betydning har det
haft for deres karriere?
Det igangværende kursus giver underskud, og prisen hæves derfor fra næste
kursus.
9.

Eventuelt
HL er indbudt til møde med Lungemedicinerne, som ønsker at oprette en specialistekspertgruppe mhp. at opstille kriterier for palliativ indsats på henholdsvis basalt og specialiseret niveau. Spørgsmålet er, hvordan varetager lungemedicinerne det bedst muligt – send input til HL.

Mødet sluttede kl. 15.15.
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