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Aftale og visionspapir – Fraktion af Yngre Palliatiører (FYP) under DSPaM 
HVAD? Ved Årsmøde i DSPaM d.18/1-21 blev det besluttet at oprette en fraktion under DSPaM for yngre 
læger med interesse for palliation, der ikke har opnået godkendelse som fagområdespecialist.  

 

HVORFOR? Fagområdet palliation er dårligt eller slet ikke repræsenteret under uddannelsen af læger i 
Danmark. Formålet med FYP er at øge kendskabet til palliation blandt yngre læger og at skabe et forum for 
netværksdannelse for yngre læger med interesse for palliation.  

Mål:  

FYP ønsker at øge rekrutteringsgrundlag til fagområdet palliation. 

FYP ønsker at øge kendskabet til basal og specialiseret palliation for alle yngre læger uanset hvilken del af 
sundhedsvæsenet, de skal arbejde i.  

FYP ønsker at tiltrække yngre læger til DSPaM.  

FYP ønsker at styrke yngre lægers forskning i palliation. 

 

HVORDAN?  

FYP ønsker at engagere sig i fyraftensmøder, kurser og temaeftermiddage – gerne i samarbejde med YL og 
relevante specialer.  

FYP ønsker at udvikle hjælpemidler målrettet yngre læger i mødet med palliative patienter. F.eks. gennem 
lommekort, lettilgængelige oversigter over de mest gængse behovsscreeningsværktøjer o.lign.  

FYP ønsker at bistå bestyrelsen i arbejdet med at etablere en dansk speciallægeuddannelse i palliation. 

FYP stiller forslag til bestyrelsen om aktiviteter, der kunne øge yngre lægers interesse i selskabet. F.eks. 
reduktion af kontingent og årsmødepris, prækongres på årsmødet og uddeling af pris til person, der har 
arbejdet særligt med undervisning/engagering af yngre læger.  

FYP formidler intern sparring for yngre læger, der er i gang eller ønsker at lave forskning indenfor palliation.  

PRAKTISK  

En repræsentant for gruppen har fremmøderet (men ikke stemmeret) på DSPaM’s bestyrelsesmøder, hvor 
aktiviteter aftales og koordineres med Bestyrelsens øvrige aktiviteter.  

Der er nedsat en tovholder for gruppen som på nuværende tidspunkt er Lise Nottelmann. Det er 
annonceret i referat for årsmødet 2020 og 2021, at interesserede yngre læger kan kontakte Lise 
Nottelmann (lnottelmann@hotmail.com). Tovholders opgave er at være bindeled mellem bestyrelsen og 
gruppen. Gruppen beslutter en gang årligt, hvem der har tovholderfunktionen. Næste gang januar 2023.  

FYP har ikke selvstændig økonomi, men kan ansøge DSPaM om dækning af eventuelle udgifter i forbindelse 
med gruppens aktiviteter. 

Gruppen annoncerer aktiviteter i facebookgrupperne ”Dansk Selskab for Palliativ Medicin” og ”Palliativt 
forum for læger” samt i DSPaMs nyhedsbrev. 
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