
Bestyrelsesmøde på Teams den 9. februar  2021  

Deltagere: Gro, Ole, Elisabeth, Margit, Vibeke, Ulla, Dorit, Birte, Jesper, fraværende Tine og Pernille 

1. Supplerende punkter til dagsordenen. Ingen  
2. Runden: Hvad sker der i coronaland? Hvad betyder Covid-19 for den palliative indsats, hvor du 

arbejder? Hvad er du optaget af lige nu - altså hvad palliation angår? Har foreningen en særlig 
rolle?  
 
En kort runde, hvor vi fortalte om de udfordringer vi har oplevet ved Corona situationen. Vi oplever 
det forskelligt, men alle oplever at tværfagligheden er udfordret. Fokus er blevet rettet mere 
indadtil i organisationen.  
En ny vigtig bog af Cicely Saunders ”Whats with me”, er ved at blive oversat til dansk 
 

3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Ingen kommentarer 

4. Regnskab 2020 

Der er et lille overskud fra seminaret på Nyborg Strand.  

Status er 138 medlemmer, og 34 institutioner. Der er en kassebeholdning på 263.500kr.  

5. Aflyste arrangementer: "Når systemer styrer varme hænder", årsdage 02.04.2020 og 12.11.2020 
6. Kommende arrangementer  

1. Total pain - total care? Total smerte - total omsorg? Kongres 3.-4. juni 2021 v. 
planlægningsgruppen 

Hvis seminaret aflyses vil pengene blive returneret til de tilmeldte deltagere. Det meddeles 
på hjemmesiden.  

2. Årsdag november 2021?? - Program fra 2020 eller? Vi afventer en beslutning om indhold på 
dagen. Det er fastsat til den 25.november 2021 i Aarhus. Der er forslag om, at det kan være 
et webinar, hvor bestyrelsen og foredragsholdere er til stede i Aarhus.  

Vi er enige om at der skal være proffesionelle inde over, så det fungerer sikkert og med god 
kvalitet. 

3. Årsdag marts/april 2022?? - Program fra 2020 eller? 
7. Nordisk samarbejde  

1. Omsorg – Vores medlemmer holder ved på grund af bladet – tror vi.  
2. Norsk palliativ Forenings landskonference 3.-5. marts 2021 – Dette bliver formentlig aflyst 

elle et webinar.  
8. Eventuelt 

Jesper oplyser at ”Foreningen ”Liv og død” ikke vil overtage projektet om Sidstehjælp. Projektet 
lever lidt sit eget liv lige nu og prøver at søge nye veje.  

Referent Birte,  Tak for i aften 



 


