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Sulsted den 4. januar 2020 
Kære kolleger 
 
Hermed dagsorden til bestyrelsesmøde,  
 

Onsdag den 15. januar 2020, kl. 11.00-16.00  
Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nørresundby 

 
 Deltagere: 

Jeg har noteret, at Vibeke, Ulla, Jesper, 
Birte, Dorit, Pernille, Elisabeth, Gro og 
Ole deltager 
Tine  og Margit har meldt afbud 

 

 Gensidig præsentation og 
opsamling ift. foreningens 
opgave/rolle 

Præsentationsrunde og rundvisning på Hospice 
Vangen 

1. Valg af referent  Birte Markfoged 
 

2. Godkendelse af dagsorden (evt. 
supplerende punkter) 

Dagsorden godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet den 2. 
oktober på Hotel Nyborg Strand 
(se vedhæftede) 

Godkendt 

4. Sidstehjælps-projektet v. Jesper 
 

Hvad er status på projektet?  
Overlevering til ”Liv og død”?  
Bestyrelsen i ”Liv og død” vil afklare forventninger til 
projektdeltagelse og økonomi i forhold til at overtage projektet.  
 
Hvad gør vi med instruktørerne? 
Jesper vil lave et Nyhedsbrev der informerer om status og et grønt 
lys til at fortsatte lokalt, uden at indberette data.  
  

5. Økonomi/medlemmer  
 

Mona (kasserer) 
gennemgik økonomisk status for foreningen. Der er en 
kassebeholdning på 196.000 kr ved årets afslutning.  

6 Siden sidst 
 
a.”Rødder og Ruter” (se evalueringer 
og referatet fra evalueringsmøde i 
planlægningsgruppen) 
 

 
Regnskabet for kongressen viste et reelt overskud på 31.000 kr.  
Der er meget fine evalueringer på kongressen. Mange parallel 
sessioner og mange vil gerne det hele.  
Alt i alt stor tilfredshed og vi er klar til at indgå i et samarbejde med 
Foreningen for palliationssygeplejersker og  
DSPM i formentlig 2021.  
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6.  

 
Kommende arrangementer 
 
a. Årsdag den 2. april 2020, 9.00-
16.00, Radisson Blue Scandinavia, 
Margrethepladsen, 1, 9000 Aarhus   
 
 
 
 
d. Årsdag 12. november 2020, kl. 
9.00-16.00, Kosmopol, Fiolstræde 44, 
1171 København 
 
 
 
e. Foreningen for palliativ Indsats 
(egen) kongres 2021 
 
 
 
 
 
 2. nationale fælles kongres (a la 
”Rødder og Ruter”) i 2023 
 

 
 
 
a.)Tema: Når systemet styrer varme hænder 
Arbejdsgruppen (Jesper, Birte, Vibeke og Ole)  præsenterede et 
færdigt program. Som bliver lagt på hjemmesiden i denne uge 
efter får rettelser.  

 
 
 
Samme tema som i april, blot med gæst Kari Martinsen 
Invitationen medsendes som bilag, Alle bestyrelsesmedlemmer 
må gerne sende det ud til deres netværk og andre mulige 
interesserede. Programmet lægges på egen hjemmeside, samt 
på Rehpa’s hjemmeside.  

 
Trinity, Fredericia, Landskongres. Juni 2021, Ole undersøger 
konferencemuligheder 
Tema:  Den totale smerte.  
Nedsættelse af arbejdsgruppe ved næste bestyrelsesmøde, den 
1.april på Radisson i Aarhus. 
 
 
Vi er klar til at deltage, når tid er.  
 
 
Dansk selskab for palliativ medicin (DSPM) har søgt om og fået 
tildelt EAPC-kongressen i 2022, derfor 2. nationale kongres i 
2023. Foreningen for palliativ indsats er ikke blevet kontaktet.  

 
7. 
 

Nordisk samarbejde  
 
a.Norsk Palliativ Forening og Norsk 
forening for palliativ medicin afholder 
landskonference i Oslo 9.-11. 
september 2020, hvor temaet er 
”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt” 
 
b. Skal vi tage initiativ til yderligere? 

 
 

 
 
Det er almindelig praksis, at der inviteres 2 fra bestyrelsen til denne 
konference. Se vedhæftede program. 
 
Jesper, Gro og Ulla  er gæstedeltagere fra Foreningen for Palliativ 
indsats. 
 
Nordisk forening er opløst. Pengene fra foreningen vil tilgå vores 
forening.  
Der er ønsker om et studiebesøg på Lovisenberg evt. uge 24. 

8. Hjemmesiden 
(www.palliativ.dk) 
Send gerne billeder fra vores 
arrangementer til Anette Bønding 
abo@hospicelimfjord.dk, som er vores 
webmaster. Vi trænger til en 
opdatering på billedsiden 
 

 
Alle sender gode billeder til sekretær Anette Bønding, Hospice 
Limfjord 
abo@hospicelimfjord.dk til brug på hjemmesiden.  
 
 

9. Omsorg 
 

Næste nummer handler om Palliativ Plan.  
 
Der er altid muligt at sende en fri artikel til bladet.  

 
10.  Rundt om bordet 

 

Indgik i vores præsentation 

 

http://www.palliativ.dk/
mailto:abo@hospicelimfjord.dk
mailto:abo@hospicelimfjord.dk
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11. Eventuelt 
 

Vi kan have brug for en mediestrategi. Hvor vi husker at 
orientere medierne,   dele på alle hjemmesider,  linkedin samt 
facebooksider.  
 
Ulla laver en tjekliste i forhold til udsendelse af invitationer  
 

12. Næste bestyrelsesmøde? Den 1.april 2020 på Radisson i Aarhus kl. 17.30 
 

 
 
 


