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Sulsted den 12. november 2021 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. november 2021, kl. 17.30  
Radisson Blu Scandinavia, Margrethepladsen 1, 9000 Århus 

  
 

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

 

   
1. Valg af referent  Margit  

2. Godkendelse af dagsorden (evt. supplerende 
punkter) 

Godkendt  
 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet på 
teams den 4. juni 2021 (se vedhæftede) 

Godkendt 

4. Sidstehjælps-projektet  v. Ole (med hjælp fra 
Jesper) 
 

Der arbejdes fortsat med at finde nye samarbejdspartnere, 
som kan overtage Sidstehjælpsprojektet.  
Pt. pågår drøftelser med Røde Kors.  
Såfremt dette ikke lykkes, foreslår bestyrelsen, at det 
overvejes om Sidstehjælp i højere grad kan være forankret 
i hospiceregi, men afholdt forskellige steder i samfundet. 
 

5. Økonomi/medlemmer v. Ole (med hjælp fra 
Mona Lisa) 
 

Kassebeholdning ca. 471.000 kr. 
115 medlemmer har betalt kontingent og 37 institutioner i 
alt 104.000 kr. 
Udgifter til omsorg ca. 50.000 kr.  

6 Siden sidst 
Skulle vi have været der?? 

"DEN BEDSTE UDGAVE AF DEN SIDSTE TID" PALLIATION - 
etiske, faglige og politiske perspektiver 

Tænketanken Eksistensen holdt i samarbejde med Hospice 
Forum Danmark og under politisk værtskab af Liselott Blixt 
offentlig høring om palliation d. 26. oktober kl. 9-11 på 
Christiansborg. Den stående debat om spørgsmålet 
"dødshjælp" peger i retning af, at der er behov for at 
udvikle den palliative indsats i Danmark: Et politisk ”nej” til 
dødshjælp må for at virke troværdigt betyde et ”ja” til et 
omsorgsfuldt alternativ. Samtidigt gør gode erfaringer med 
pårørendes hospiceophold borgernes tilslutning til 
dødshjælp mere forsigtig og nuanceret. Der er stadig 
mangel på viden om palliationens muligheder og et stort 
behov for opprioritering, hvis det skal blive en tryg 
borgerforventning, at vi kan få det bedste ud af den sidste 
tid. 

 

 
Gro fortæller, at hun sidder i Palliativt Råd i Region Midt 
Det består af forskellige faggrupper fra enhed for lindrende 
behandling, forskellige enheder og hospices. 
 
På baggrund af mail fra Niels Peter Agger om en høring, 
hvor foreningen af palliativ indsat ikke var tilstede drøftes, 
hvad foreningens vision er nu da mange af de oprindelige 
intentioner er blevet opfyldt.  
 
Der er enighed om, at det tværfaglige perspektiv er et 
vigtigt grundlag for foreningen og at det nok kan gøres 
tydeligere.  
 

7.  Kommende arrangementer Fordeling af opgaver 
Vibeke byder Søren Ringgård velkommen 
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a. Årsdag 25. november 2021, kl. 9.00-16.00,  
 
 
b. Total pain – total care? Total smerte – total omsorg? 
3.-4. marts 2022, Trinity 
 
 
 
 
 
 
 
c. Årsdag i november 2023?  
 
 
 
 
 
d. Fælles national kongres, 28.-29. september 2023, 
Comwell Kolding 
Tema: ”På tværs” 
 

Ulla byder Lene Vase velkommen 
Vibeke introducerer Anders Petersen 
Margit introducerer  Kjeld Møller Pedersen 
 
Reklame for total pain.  
Let ændring af program  
Ole sender labels med ny dato til de trykte 
foldere 
 
 
 
Vi aftaler ikke at afholde årsdag i november, da 
det er for tæt på kongressen. 
 
 
 
 
Indledende planlægningsmøde afholdt 
23.09.21 med deltagelse af repræsentanter for 
de faglige selskaber og foreninger.  
Ole, Ulla og Vibeke deltager i arbejdsgruppen 
 
 

8. 
 

Nordisk samarbejde  
 

Invitation til Landskonference i palliation 14.-
16. september 2022 i Molde (2 personer) 
De ønsker oplæg på parallelsession om 
frivillighed, torsdag 15. september kl. 14-15.30 
(besked til bestyrelsesformand, Bente Baklund 
baklundbente@hotmail.com)  
Jesper, Ulla og Gro kan deltage, ingen af dem 
vil påtage sig at holde et oplæg om frivillighed 
Karen Stølen kan evt. holde oplæg om 
frivillighed 
Vi drøfter en mulig studietur til hospice 
Louisenberg 
 
 

9. Hjemmesiden (www.palliativ.dk) 
 

Sidstehjælp bør nok fjernes fra hjemmesiden, 
da der pt. ikke er aktivitet 

10. Omsorg 
 

 

11.  Rundt om bordet 
 

 
 

12. Eventuelt 
 

 

13. Næste bestyrelsesmøde Trinity Hotel & Konferencecenter, onsdag den 
2. marts kl. 17.00 
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