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Kolding 4. juni 2002 
 

Fredag den 4. juni 2021, kl. 13.00-19.00 (ca.) 
  Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
Referat 
 Deltagere: 

Vibeke, Ulla, Jesper, Birte, Pernille, 
Elisabeth, Gro, Margit, Tine, Ole,   
Afbud: Dorit 

 

   
1. Valg af referent Birte   
2. Godkendelse af dagsorden (evt. 

supplerende punkter) 
Godkendt  
 

3. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet på teams den 9. 
februar 2021 (se vedhæftede) 

Godkendt 

4. Sidstehjælps-projektet v. Jesper 
 

Møde med Georg Bolling den 15.juni omkring videre 
fremdrift.     
Foreningen for Palliativ Indsats fortsætter som 
netværkspartner i et samarbejde med Georg Bolling 
og Foreningen for Liv og Død. Jesper Grud Rasmussen 
er foreningens repræsentant.  
Jesper sender materialet til gruppen, når det er 
muligt.  

5. Økonomi/medlemmer  
 

Regnskabet er gennemgået på teams møde tidligere. 
Mødet underskrives på nærværende møde.  

6 Siden sidst 
 

Dejligt at møde hinanden fysisk igen.  

7.  Kommende arrangementer 
a. Årsdag 25. november 2021, kl. 
9.00-16.00,  
Radisson Blu Scandinavia, 
Margrethepladsen 1, 9000 Århus 
 
 
b. Total pain – total care? Total 
smerte – total omsorg? 
3.-4. marts 2022, Trinity 
 
c. Årsdag i november 2022?  
 

Årsdag tilrettelægges igen. Tema: Kan vi bruge 
programmet fra april og november 2020 (se 
vedhæftede) eller? Vibeke, Birte, Elisabeth og Margit, 
genopfrisker programmet.  
Vibeke indkalder til teams møde inden sommerferien 

 
 
Program som sidst. Arbejdsgruppen tilretter. 
Der udarbejdes ikke en ny folder/program.  

 
 
Muligt tema - ”Palliation for alle” - ”Afvist – hvad så”   
Arbejdsgruppe nedsættes i november.  
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d.  Fælles national kongres, 28.-29. 
september 2023, Comwell Kolding 
 
 

Tema – tværfagligt samarbejde  - alternative 
behandling -   
Titel: ”I seng med fjenden????” 
Tavshedspligt i samarbejdet –  
Arbejdsgruppe : Pernille og Ole repræsenterer 
denne forening.  
 
Alle datoer lægges på Foreningens hjemmeside, 
samt Rehpas hjemmeside.  

8. 
 

Nordisk samarbejde  
 

Vi undersøger muligheder for et besøg hos vores 
nordiske kolleger ved hospice Louvisenberg.  
 

9. Hjemmesiden (www.palliativ.dk) 
 

Kig på hjemmesiden. Send gerne indlæg.  
 

10. Omsorg 
 

Ikke noget nyt. Ole vil være obs på om der er nogen 
der skal have et vink til en artikel.  

11.  Rundt om bordet 
 

Vi drøfter - tværfaglighed i praksis –  
Alle opfordres til at sende deres model for 
tværfaglig konference til inspiration for hinanden.  

12. Eventuelt 
 

 

13. Næste bestyrelsesmøde 24.november 2021 i Aarhus, dagen før Årsdagen.  
 
 
 

http://www.palliativ.dk/

