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Referat af bestyrelsesmøde  
 
 

Mandag den 29. februar 2016 
kl. 13.00 – 16.00 

 
Rigshospitalet, Palliativt Afsnit, 4114 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 

 
Til stede: Bodil Jespersen, Anette Hygum, Henrik Larsen, Torben Strodl Andersen, Mo-
gens Grønvold, Merete Paludan, Per Sjøgren 
 
Referat: Johanne Mosdal  
 
Ordstyrer: Merete Paludan 
 
 
Anette Hygum blev budt velkommen i bestyrelsen. 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 02.12.2015 

Referat 02.12.15 godkendes. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Bodil Abild Jespersen 
Næstformand: Anette Hygum 
Sekretær: Torben Strodl Andersen 
Kasserer: Henrik Larsen 
Suppleanter: Mogens Grønvold og Per Sjøgren 
 
Bemærkninger til konstitueringen: 
Det overvejes, at tage suppleantposten op ved den kommende generalforsamling. 
 

Opfordring til bestyrelsen: Udlæg sendes enten på mail: henrik.larsen@rh.regionh.dk  
eller med post til følgende adresse:  
 
Henrik Larsen 
Rigshospitalet 
Palliativt Afsnit, 4114 
Finsenscentret 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø  
 
 

3. Evaluering af Årsmødet 2016 
58 medlemmer deltog i årsmødet. Tallet har været stigende de sidste par år. Der 
var stor tilfredshed med årsmødet. 
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Ved næste årsmøde foreslås skriftlig, elektronisk evalueringsskema. Johanne un-
dersøger, om Lægeforeningen har elektronisk evalueringsskema der kan bruges. 
 
ERFA-gruppe (Henrik) 
Der planlægges et eftermiddagsmøde i Odense, Palliativt Team Fyn, hos Torben 
Strodl Andersen. Når dato kendes, skrives ud til alle medlemmer af DSPaM, og le-
dere opfordres til at deltage. 
Følgende har på årsmødet 2016 tilkendegivet at de vil deltage: 
Helle Bjørn Larsen 
Lise Pedersen 
Anette Hygum 
Lars Clausen 
Dorte Lander Rasmussen 
Karen Malle 
Pernille Bræmer Hertel 
Anne Mette Eriksen 
Bodil Abild Jespersen 
 

Efteruddannelsesgruppe (Torben) 
Torben Strodl Andersen er tovholder på efteruddannelsesgruppen. Der påtænkes 2 
møder om året, - et møde i forbindelse med årsmødet og et i sensommeren.  
6 personer tilkendegav på årsmødet, at de ønskede at deltage i gruppen:  
Hans-Jørgen Lehmann 
Bente Holm 
Birgit Marianne Åbom 
Dorthe Lander Rasmussen 
Nan Sonne.  
Kristoffer Bastrup-Madsen Marså (har tilkendegivet et ønske om at deltage, var ikke 
tilstede under punktet på årsmødet, inviteres) 
Torben mailer til gruppen inden næste bestyrelsesmøde den 18.05.2016. 

4. Planlægning af årsmøde 18.-19. januar 2017 og fastsætte datoer for årsmøde 
2018 
Planlægning af Årsmøde 18.-19. januar 2017, er booket og bestilt på Hindsgavl. 
Johanne sørger for at lægge dato på hjemmesiden. 
 
Årsmøde 2018 planlægges den 17.-18. januar 2018.  
Johanne kontakter Hindsgavl. 
 
Tidspunkt for placering af årsmøde diskuteres i bestyrelsen, og dette bør tænkes 
ind som et spørgsmål til medlemmerne i et kommende evalueringsskema. 
 
Mulige emner til næste årsmøde diskuteres. Det aftales, at Per og Mogens laver et 
oplæg til et program med emnet: Forskning i den palliative indsats. 

 
 
5. Mål og strategier for de næste 5 år og opdatering af vores 2020 plan 

Der blev fremsat fem 2020 mål på årsmødet. På baggrund af det 1. af de 5 frem-
tidsmål: Palliativ Medicin som et selvstændigt speciale i 2020 laver Bodil og Anette 
et udkast til et oplæg mhp. indflydelse i Kræftplan 4.  
Mogens trækker input fra database, kontakter PAVI og sender info til Bodil og Anet-
te. Det pointeres, at udkast bør fremhæve lægemangel, en høj gennemsnitsalder, 
international perspektivering samt det faktum at det er svært for palliation at få fod-
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fæste, når det ikke er et selvstædigt speciale. Desuden påtænkes inddragelse af 
forbedringsprojektet i DMCG-PAL, EAPC og nummerering i Economist. 
De 4 andre 2020 mål tages op senere. 

 
6. Uddannelsesgruppens videre arbejde 

Overgangsordning er lukket. De næste der skal godkendes er dem der har gen-
nemført uddannelsesplan.  
Uddannelsesgruppen består af Torben, Anette og Bodil. Det overvejes om 1 mere 
skal med i gruppen. Punkt på næste møde bliver: Uddannelsessteder + plan for 
næste hold kursister. Møde i uddannelsesgruppen skal holdes inden sommerferien. 
 

7. Hjemmeside 
Merete og Johanne fremlagde arbejdet med hjemmesiden. Strukturen, der blev be-
sluttet på bestyrelsesmødet den 02.12.2015, er blevet lagt på siden. Status er, at 
der mangler at blive skrevet tekster til nye sider, og der skal hjælp udefra til design 
af hjemmesiden. Henrik sender kontaktinfo på Lars til Johanne, der kan hjælpe med 
design. Merete og Johanne arbejder videre med hjemmesiden. 
 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Følgende 2 datoer blev fastlagt: 
 
18. maj 2016, kl. 10.00-13.00 i Odense, møde med ERFA-gruppe efterfølgende fra 
14.00-16.00 (tilmelding til dette møde påkræves). 
 
14. september 2016, kl. 13.00-16.00 i Domus Medica. 
 
 

9. Fastepunkter 

 Hjemmesiden 
Er gennemgået under punkt 6. 

 DMCG-PAL (HL) 
Bodil fortsætter i bestyrelsen som repræsentant for DSPaM. Intet nyt. 

 Palliativ Database (MG) 
Der er blevet udarbejdet et brev om, at der skal laves et opfølgende 
EORTC skema. 

 EAPC (PS) 
Intet nyt. Udgår fremover som punkt i dagsordenen. 

 NSCPM (BJ) 
Lise Pedersen stopper efter NSCPM 2015-2017. Merete Paludan 
overtager hendes post. Merete har været på kursus i Teach the Tea-
cher. 
 

10. Eventuelt 
Vagtordninger 
Bodil kontaktes jævnligt angående vagtordninger. Der ønskes opdatering på områ-
det. Bodil tager kontakt til en læge i hver af de fem regioner mhp. beskrivelse af 
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vagtordning i den pågældende region samt fremtidsperspektiv. Det pointeres, at for 
at opfylde kræftplan 3 er vagtordninger nødvendige. 


