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Sulsted den 28. februar 2019 
Kære kolleger 
 
Hermed dagsorden til bestyrelsesmøde,  
 

Torsdag den 14. marts 2019, kl. 16.00 - ca. 19.30 på  
Radisson Blue Scandinavia, Margrethepladsen 1, 9000 Århus, 

 
Efter bestyrelsesmødet går vi ud og spiser på Restaurant Osteria Prezzemolo, Jægergårdsgade 85, 
8000 Aarhus C, hvor der booket bord til kl. 20.00. Der en ca. et kvarters gang fra hotellet. 
 
 Deltagere: 

Vibeke, Anette, Ulla, Margit, Birte, Dorit, Ole, 
Tine, Jesper 

 

Afbud: Lotte kommer først efter bestyrelsesmødet. 
Yvonne Engels spiser sammen med os. 

1. Valg af referent   Birte Markfoged 

2. Godkendelse af dagsorden (evt. 
supplerende punkter) 

ingen 

 

3. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet den 30. august 
2018 i København (se vedhæftede) 

 

4. Sidstehjælps-projektet v. Margit, 
Lotte og Jesper 
 

Lotte skriver på Sidstehjælps-gruppens vegne følgende: 
 
Vi i Sidstehjælps-arbejdsgruppen havde et møde inden jul for at tale om, 
hvordan fremtiden skal se ud. Der sker nemlig nu nye ting i det 
internationale regi og som vi ser det, går Sidstehjælp nu ind i en ny fase.  
Bollig skrev til os, at EAPC nu vil lave en Taskforce for netop Sidstehjælp, 
hvilket vi jo synes er fantastisk. Men det kommer også til at betyde, at vi skal 
overveje, hvorvidt Sidstehjælp ligger rigtigt i FPI regi. Indtil videre er det jo 
gået rimelig godt, men hvis vi som arbejdsgruppe skal lægge al det arbejde, 
det kommer til at kræve, så betyder det, at vi får brug for opbakning til både 
udgifter, men også til det engagement, vi som forening må bibringe for at 
deltage i det internationale arbejde. Vi kommer til at bruge en del 
ressourcer på at lave en strategi for, hvordan Sidstehjælp skal organiseres - 
og ikke mindst sælges i vores lille land. Blanca, vores gode 
studiemedarbejde, stopper og Margit trækker sig også lidt tilbage, hvilket jo 
igen også kommer til at betyde noget.  
Spørgsmålet er også, hvorvidt Sidstehjælp skal blive ved med at være i FPI 
regi, eller om vi skulle prøve at få lagt det ind under en af de større 
foreninger?  
Konklusion:  
Vi ser, hvordan Sidstehjælp promoveres i Berlin. Herefter tager vi som 
forening stilling til, hvordan vi vil arbejde videre med det i Danmark og i 
vores forening.  
Fondsmidler vil kunne løfte projektet videre og det kan også være en 
mulighed at andre foreninger kan hjælpe os med at løfte det. Projektet 
kunne hedde noget andet og kunne udbydes i et samarbejde med andre 
foreninger. Omsorg ved livets afslutning, Ældresagen og Trygfonden 
Der  
Der er god energi i bestyrelsen til at samle instruktørerne til et seminar, 
samt lave et nyt aktuelt materiale.  
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5. Økonomi/medlemmer  
 

Regnskab for 2018 udleveres på mødet til orientering og godkendelse. 
Årets resultat viser et mindre underskud, der er indbetalt for omsorg for to 
år i 2018.  
Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne. Det 
skal præsenteres på generalforsamlingen på Kongressen i efteråret.  
  

6.  Kommende arrangementer 
 
a. Årsdag fredag den 15. marts 
Hvem gør hvad? 
 
b. Fælles national kongres 3.-4. oktober 2019 
Hotel Nyborg Strand) 
Se vedhæftede arbejdsprogram fra 
planlægningsgruppen 
 
c. Årsdag marts 2020 og nov. 2020 
Hvad skal temaet være? Nedsættelse af 
arbejdsgruppe 
 
d. Brainstorm - kommende 
arrangementer/nye initativer?  
Hvad kan vi og hvad skal vi? 
 

 
 

a. Opgaverne med hensyn til præsentation af oplægsholderne blev 
fordelt 

 
b. Programmet er stort set klar. Det endelige program er på trapperne.  
Skal annonceres bredt.  
Der er stadig nogle enkelte huller, og vi mangler ideer til det afsluttende 
kulturelle indslag. Alle må lige tænke og komme med input til gruppen 
 
 
 
C,d. Brainstorm på emner 
evt. fokus på Compassionate Community-tanken.  
”Ryggen fri” – metaperspektiv på sundhedsvæsenet, hvordan får vi de 
varme hænder tilbage, ”Når systemer styrer de varme hænder” kunne være 
overskriften. Højre/venstre hjernehalvdel, system og livsverden, det kritiske 
håb. Vi nedsætter en arbejdsgruppe ved næste møde.   

 
 

7. 
 

Nordisk samarbejde 
a. Norsk Palliativ Forening og Foreningen for 
Palliativ Medicins landskonference i Bodø 12.-
14. september 2018 (Birte og Ole deltog) 
b. To medlemmer af bestyrelsen for Norsk 
Palliativ Forening er inviteret til kongressen i 
oktober 2019. 
 

 
God konference og fine indlæg. Særlig hyggelig norsk stemning.  
 
Det særlige er at alle foredragsholder ikke får honorar – ”det er en ære at 
holde oplæg”  
 
Fint oplæg af vores egen formand  
 

   

8. Hjemmesiden (www.palliativ.dk) 
 

Foreningen har fået ny webredaktør. Det er Anette Bønding 
abo@hospicelimfjord.dk  
 
Send gerne indlæg og billeder 

9. Omsorg 
 

 
Der kommer mange artikler. Et blad af høj kvalitet.  

10.  Rundt om bordet 
 

Forskellige emner blev nævnt: 
Opgradering af palliation på plejehjem – puljemidler fra kvh. Kommune 
til at hæve niveauet 
Udfordringer i Nordjylland på lægesiden – mange sygemeldinger 
Eksistenslaboratorier 
Opstart af nyt stort plejehjem 
Flytning af hospice 
Børneprojekt – undervisningsmateriale - finansieres af genbrugsbutik  
Palliation i egen praksis  
Supervisionskurser -  
Projekt hospice og kommune 
Oprettelse af børnehospice – Strandbakkehuset 

 
11. Eventuelt 

 
-.  

12. Næste bestyrelsesmøde? Evt. i august. Ole sender doodle rundt 
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