I Formandens beretning 2021, Dansk Selskab for
Palliativ Medicin
Vi har i 2021 oplevet en fin medlemstilgang, således er der nu 189
medlemmer.
Bestyrelsen bestod i 2021 af:
Anette Hygum, formand
Mette Kelstrup Hallas, næstformand
Jette Pærregaard, sekretær
Henrik Anker Nielsen, kasserer
Dorte Lange Høst
Emma Helledie
Kristoffer Marså
Associerede medlemmer:
Mogens Grønvold, møderet ved bestyrelsesmøder
Per Sjøgren, møderet ved bestyrelsesmøder, stoppet i 2021
Mette Asbjørn Neergaard, møderet ved bestyrelsesmøder, ny i 2021
Lise Nottelmann, FYP
Bestyrelsen afholdt i 2021 syv møder, inkl. bestyrelsesseminar i
oktober. Tre fysiske møder og fire ”virtuelle” møder.

2021 – vores jubilæumsår - blev året der ikke bød på mulighed for
at mødes i det faglige fællesskab. Vi har heldigvis undgået
økonomiske konsekvenser af de aflysninger vi har måtte foretage.
I bestyrelsen startede vi året med at byde velkommen til 3 nye,
engagerede bestyrelsesmedlemmer, Henrik, Dorte og Emma. Dette
foregik virtuelt, med de udfordringer det kan medføre. Men,
bestyrelsen er på trods af dette kommet godt i gang.

I 2021 har medlemmer fra bestyrelsen været en del af den
tværregionale arbejdsgruppe ” Etablering af dansk
fagområdeuddannelse i palliativ medicin”. Det arbejde gruppen har
leveret, blev i november 2021 præsenteret for de regionale
sundhedsdirektører. De godkendte at regionerne igangsætter et
teoretisk kompetenceudviklingsforløb i palliativ medicin, herunder
godkendelse af et kursusudvalg for uddannelsen. Der er i skrivende
stund indkaldt til det første møde i kursusudvalget.
I 2021 har bestyrelsen haft kontakt til venstrepolitiker Jane
Heitmann. Hun er formand for folketingets sundheds- og
ældreudvalg og har i sit arbejde stor fokus på palliation. Hun var
inviteret til det seneste bestyrelsesmøde men måtte melde afbud
grundet Corona. En mindre delegation fra bestyrelsen skal mødes
med hende på Christiansborg i maj måned 2022.
Bestyrelsen blev i 2021 udvidet med et nyt associeret medlem,
professorer i palliativ medicin, Mette Asbjørn Neergaard, overlæge
AUH.
I 2021 fik vi yderligere 2 professorer indenfor feltet;
Mai-Britt Guldin og
Geana Paula Kurita
ERFA gruppen og videreuddannelsesgruppen har ikke haft
aktiviteter i 2021.

Med venlig hilsen
Formand Anette Hygum

