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Mandag den 29. november 2018, kl. 10.15-16.15
Domus Medica, Salonen
DAGSORDEN
Til stede: Anette Hygum, Henrik Larsen, Merete Paludan, Mette Hallas, Kristoffer Marsaa, Jette Pærregaard, Per Sjøgren, Jens Kristian Madsen og Mogens
Grønvold
Referent: Johanne

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 20. september 2018
2. Orientering om møde omkring National uddannelse i RSD/AH
3. Fælles palliativ kongres – status /JKM
4. Ønsker vi video fra årsmødet?/ AH
5. Palliativ telefonvagt region Sjælland- voldgiftssag mellem FAS og Danske Regioner/MH?
6. Forplejning til bestyrelsesmøder / MP, JM
7. Årsmøde 2020 – stadig Hindsgavl?
8. Faste punkter
a. Hjemmeside (Facebook) (ML,JM)
b. DMCG-PAL (HL)
c. DPD(MG)
9. Dato for næste bestyrelsesmøde - 26/2 og 29/4.
10. Eventuelt
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1.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 29. maj +
20. september 2018
Godkendt.

2.

Orientering om møde omkring National uddannelse i RSD/AH
Anette refererede fra møde på med Helle Guldager Aaskoven, Tine
Boesen Larsen, Ann Jorry Liljegren, Bodil Abild Jespersen og Jesper
Isaksen.
Der er udarbejdet et budget, og fremadrettet skal der laves et curriculum, således at det kan præsenteres for alle regionsdirektørerne. Der
lægges op til en 2-årig uddannelse med 2 moduler årligt, med opstart
hvert 2. år. Det første påtænkes opstartet i 2020 og hver region har
ansvar for 1 modul, - Region Hovedstaden 2 moduler. Gruppen har
diskuteret muligheden for at en praktiserende læge måske kan købe
enkelte moduler i uddannelsen. Der påtænkes en pris på 70.000 kr. for
den nationale uddannelse.
Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan den nationale uddannelse spiller
sammen med ønsket om et speciale i palliativ medicin og den udvikling
som er i gang i øjeblikket. Det blev nævnt, at en nylig artikel fra Per er
blevet opfattet positivt og måske har vækket andre spillere i kræftområdet, fx Niels Kroman. Mogens Grønvold fortalte, at der i Dansk Kræftforum nu er nedsat et udvalg, hvor målet er at integrere palliation i alle
kræftpakker samt registrering i den palliative database. Bestyrelsen
foreslog, at DSPaM viser de positive signaler overfor Sundhedsstyrelsen, når der skal holdes møde med den 6. december 2018. Det blev
præciseret, at vidensdeling i bestyrelsen er yderst vigtigt i øjeblikket for
at sikre, at processen ikke løber af sporet.

3.

Fælles palliativ kongres – status /JKM
Jens har deltaget i et møde og pointerede at det er vigtigt at være til
stede ved møderne for få indflydelse. Mette har også deltaget i et møde via Facetime.
Planlægningsgruppen har bemærket, at DSPaM ikke har budt ind på
kongressen og kun er med via en begrænset deltagelse. Sygeplejerske
Britta Jørgensen havde i et referat noteret, at der har været stor udskiftning i bestyrelsen i DSPaM, udtrykt bekymring i forhold til timing
samt at DSPaM formentlig vil foretrække EAPC i stedet for en fælles
palliativ kongres. Kommentaren fra DSPaM til dette er at man føler
man har strakt sig langt. Desuden oplever bestyrelsen, at fokus er forskelligt, den fælles palliative kongres læner sig mere op af forskning via
REPHA. Det blev pointeret, at DSPaM fortsat bakker op om kongressen.
Mette vil gerne dele arbejdspapirer fra møderne med bestyrelsen så
programmet synliggøres, men det pointeres at det et program i proces.

4.

Ønsker vi video fra årsmødet?/ AH
Anette er blevet kontaktet af Zoomdox.com, der har spurgt om DSPaM
har interesse i at få filmet diverse indlæg på årsmødet. Erfaringen fra
lungemedicinerne er, at der opstod større tekniske problemer og at det
derfor ikke er anbefalelsesværdigt. Bestyrelsen ønskede derfor ikke at

Mette

anvende dette på det kommende årsmøde. Bestyrelsen drøftede om
Kræftens Bekæmpelse kunne være en mulig sponsor, hvis forskellige
sekvenser skulle optages. Konklusionen blev at video af årsmødet udelades, men Jesper Fisker fra Kræftens Bekæmpelse bør inviteres til
Hvem
årsmødet.
inviterer?
5.

Palliativ telefonvagt region Sjælland- voldgiftssag mellem FAS og
Danske Regioner/MH?
Mette informerede bestyrelsen om, at der forventes en snarlig voldskiftssag, hvor de juridiske aspekter omkring vagtordningerne skal
præciseres. Mette er tovholder på sagen sammen med Birgit Åbom.
Regions Sjælland har påbudt læger at gå i en vagt i 2 år, og indtil nu
har FAS anerkendt, at arbejdsgiver har ret til at lede og fordele opgaven. Arbejdet honoreres som en beredeskabsvagt. Der ønskes journalføringspligt for både lægekollegaer og hjemmeplejen. I øjeblikket opleves juridiske uklarheder, for p.t. er den palliative læge fritaget for journalføringspligten. Erfaringen er at sygeplejersker jævnligt har brug for
at få ordineret mere morfin og så skal det dokumenteres i journalen.
Holdningen i bestyrelsen er at de rette personer skal gøre det de er
kvalificerede til, overenskomster skal overholdes og hvis en læge
fremover bliver bundet mere til en computer pga. journalføringspligten,
så kræver det mere i honorar end en beredskabsvagt.
Konklusionen blev, at DSPaM ikke gør noget p.t., men afventer situationen – skal det evt. nævnes i årsberetningen samt på årsmødet?
Bør emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde? Bestyrelsen
diskuterede kort om der bør indhentes oplysning om status fra de enkelte regioner, så bestyrelsen har det fulde overblik? Skal det skematiseres, hvordan det ser ud i det enkelte regioner?

6.

Forplejning til bestyrelsesmøder / MP, JM
Johanne har tidligere sendt en mail til bestyrelsen omkring de varslede
prisstigninger på forplejning i Domus Medica, som konsekvens af at
Lægeforeningen ikke længere yder støtte til de videnskabelige selskabers møder i huset. Tidligere kostede en forplejning 349 kr. pr. kuvert,
denne forventes nu at stige til 436,25 kr. og dertil skal lægges penge til
opdækning på 16 kr. pr. kuvert. De nye priser træder i kraft pr. 1. januar 2019. Bestyrelsen besluttede, at fastholde møder i Domus Medica.

7.

Årsmøde 2020 – stadig Hindsgavl?
Bestyrelsen diskuterede mulige nye lokaliteter til et kommende årsmøde. På Hindsgavl sidder selskabet sammen med andre, og det opleves
ikke altid rart.
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Pris er et vigtig, og bestyrelsen besluttede, at det skal være billigere og
bedre før en evt. flytning af årsmødet 2020 iværksættes.
Johanne indhenter tilbud fra Nyborg Strand, Hotel Munkebjerg og Koldingfjord. Hvis der kommer et godt tilbud, vil bestyrelsen gerne se stedet og lægge et bestyrelsesmøde der.
8.

Johanne

Faste punkter
a. Hjemmeside (Facebook) (ML,JM)
Der er ikke noget nyt omkring hjemmesiden.
Info om vagtordninger bør lægges på.
Kursusmuligheder bør udbygges på siden. Det blev præciseret,
at bestyrelsen ikke kan stå inde for kvalitetssikringen af kurserne, og det skal derfor understreges, at de er et tilbud. Kurserne
bør nævnes på årsmødet og der før henstilles til, at palliative
medicinere der har været på andre kurser bør anbefale det til
bestyrelsen. Mette sender oplæg til Johanne

Mette

b. DMCG-PAL (HL)
Henrik fortalte, at der er indkaldt til bestyrelsesmøde 3 januar
2019, fordi Det Nationale Sorgcenter har lavet en retningslinje,
som opleves om ubrugbar. Det overvejes om at der bør laves
en retningslinje i DMCG´en rettet specifikt mod palliative behov
og indsats.

c. DPD(MG)
Mogens fortalte, at der har været en forespørgsel ude foranledet
af en definition i bestyrelsen, - status er nu:
1. formuleringen internt i databasestyrelsen opleves for svag, og
definitionen bør revideres så den er mere tværfaglig, skal det
kun være når patienten bliver set af lægen eller er det første
kontakt?
2. status er nu at der er indmeldinger fra 75% af enhederne,
rykkerprocedure er igangsat. Bestyrelsen kommenterede at hvis
palliativ medicin fremover bliver et speciale, da er den første
kontakt en læge.
9.

Dato for næste bestyrelsesmøde
Datoerne er fastlagt til 26.02.19 og 29.04.19.

10.

Eventuelt
Efteruddannelseskursus
Jens fortalte om et kommende efteruddannelseskursus, der er planlagt
til den 04.04.18. Der satses på 60 personer.
Sted: Måske ”Bygningen” i Vejle, som der er gode erfaringer med.
Honorar til oplægsholdere efter Lægeforeninges takster sendes til

Johanne

Jens.
Kurset skal være indtægtsdækket. Erfaringen fra tidligere var at budgettet ikke holdt og gav et større underskud. Bestyrelsen diskuterede,
hvorvidt et kommende underskud skal dækkes af DSPaM. Bestyrelsen
ønsker at se et budget. En pointe kan være at man stiler mod et overskud som fremover kan bære et underskud.
Opgaven omkring kurset ligger udenfor den servicepakke som DSPaM
har indgået med Lægeforeningen, men Lægeforeningen vil gerne stå
for arbejdet omkring kurset på nær afregning af honorar til undervisere.
Pris for administration af kurset er 5.000 kr. + moms. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Jens

Palliation i målbeskrivelse for lungemedicin
Kristoffer fortalte, at palliation er kommet ind i målbeskrivelsen for lungemedicin.

Lægeforeningens kurser
Lægeforeningen har kontaktet Kristoffer med henblik på at lave et kursus i Lægeforeningen, hvor målgruppen er efteruddannelse til yngre
læger og andre læger. Tidligere bestyrelsesmedlem Torben Strodl Andersen har været kontaktperson omkring dette, - møder der tilsyneladende blev aflyst. Det er vigtigt, at det er bestyrelsen i palliativ medicin
der udpeger repræsentanter, der kan stå for undervisningen, både
post- og prægraduat i palliativ undervisning. Mette tager kontakt til Torben for at høre, hvor langt han var i det tidligere arbejde, for at drage
erfaring heraf. Bodil Abild Jespersen og Anna Weibull har et roadshow
for praktiserende læge som kan bruges. Anette kontakter Bodil.
Merete bliver kontaktperson fremadrettet til Lægeforningens kurser.

Mette
Anette
Merete

Udtrædelse af efteruddannelsesudvalget
Kristoffer meddelte, at han har fået ekstra mange opgaver i arbejdsregi
at han bliver nødt til at trække sig fra efteruddannelsesudvalget.
Replik
Bestyrelsen diskuterede kort den replik, der blev rundsendt i bestyrelsen. Konklusionen blev at et svar ikke skal vare 1 hel uge, og fremover
skal det ske indenfor 1 døgn. Bestyrelsen enedes om at sende Pers
udgave med rettelser ind. Jette læser korrektur 29.11.18 om aftenen
inden udsendelse. Søndag den 02.12.18 sendes opdateret udgave til
Ugeskriftet.

Jette
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