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Hou den 06-03- 2022 
Kære kolleger 
 
Hermed referat fra bestyrelsesmødet  
 

Onsdag den 2. marts 2022, kl. 17.00 - 19.30 (ca.) 
Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 

 
	 Deltagere: 

Birte, Jesper, Dorrit, Vibeke, Ulla, Elisabeth, Gro, Tine og Ole 
deltager. 
Afbud fra Pernille og Margit 

 

	  	
1. Valg af referent  Vibeke	blev	valgt	som	referent	

2. Godkendelse af dagsorden (evt. supplerende 
punkter) 

Dagsorden	godkendt	
	

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 
24.11.2021 (se vedhæftede) 

Referat	godkendt	

4. Sidstehjælps-projektet v.Jesper) 
 

Der arbejdes stadig på at finde nogle til at 
overtage, men det er endnu ikke lykkedes.  
Georg er flyttet til Tyskland og vil gerne have 
en organisation, der kan overtage i DK.  
Der afholdes stadig kurser rundt om i landet, 
men uden evaluering. 
På sidste møde talte vi om, at konceptet skulle 
forankres på hospicerne.  
Der er opbakning fra de tilstedeværende. Det 
vil evt.  indebære at finde et nyt navn, da Bollig 
har fundet på navnet. 
Hospicelederforeningen tager kontakt til Bollig 
vedr. evt. overtagelse. Må de ikke anvende 
navnet kan ”Liv til døden” være en mulighed. 
Jesper sørger for overdragelse.  

5. Regnskab 2021/økonomi/medlemmer v. Ole 
(med hjælp fra Mona Lisa) 
 

Regnskab godkendt   

6 Siden sidst 
a. Årsdag i Aarhus 5. november 2021 

Årsdag i Århus var succes på trods af 
forholdsvis få tilmeldte – ca. 60. 

7.  Kommende arrangementer 
 
a. Total pain – total care? Total smerte – total omsorg? 
3.-4. marts 2022, Trinity. 
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b. Generalforsamling, 3. marts kl. 17-00-17.30 
 
 
c. Årsdag marts 2023 i Kolding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Fælles national kongres, 28.-29. september 2023, 
Comwell Kolding 
Tema: ”På tværs” 
 
 
e. 11. nationale kongres 2025? 

 
 
 
Alle opgaver blev fordelt. 
 
 
c. Ideer til program samt nedsættelse af 
planlægningsudvalg 
 
Ulla foreslog titlen: ”Palliation over hækken”, 
der kan rumme emner som samarbejde med 
civilsamfund, - række ud til basal indsats, 
visitering, kriterier. (dilemmaer) –
Compassionate Communities, Vågetjeneste, 
(Evt. Karen Stølen), Professor i Sociolog Lars Bo 
Henriksen, AAU.) 
Planlægningsgruppe: Tine, Elisabeth, Gro og 
Jesper. Ole reserverer Comwell i Kolding 

 
d. Se vedhæftede referat fra 2. 
planlægningsmøde 27.01.2022. 	 
 
	
e.	Taler	vi	om	senere.	

8. 
 

Nordisk samarbejde  
 

Vi	taler	med	vores	nordiske	gæster	om	
besøg/studietur	i	Norge.	

9. Hjemmesiden (www.palliativ.dk) 
 

Gro	undersøger	om	hun	kan	varetage	
opgaven	–Birte	overdrager.	

10. Omsorg 
 

	

11.  Rundt om bordet 
 

	
	

12. Eventuelt 
 

	

13. Næste bestyrelsesmøde? Hospice Djursland  09- 11-2022 kl 10.00 – 
15.00 

	
	
	


