
Palliativt Udvalg: Årsberetning for 2021-2022 
Udvalgsmedlemmer: 

Navn Fagområde Genvalg (ja/nej) 

Maja Abitz 
Formand 

Specialiseret 
pædiatrisk palliation 

Ja 

Martin Lehmann Boesen Specialiseret 
pædiatrisk palliation 

Ja 

Inger Gillesberg Specialiseret 
Pædiatrisk palliation 

Ja 

Astrid Sehested Børneonkologi Ja 

Mathilde Maagaard Neonatologi Ja 

Bodil Abild  Jespersen Palliation Associeret 

 
Palliativt Udvalg blev etableret ved DPS Generalforsamling 2017.  
Alle udvalgets medlemmer er valgt eller genvalgt i 2020 og fortsætter derfor, så ingen er på valg i 
år, 2022. 
Udvalget har aktuelt 5 medlemmer og 1 associeret medlem.  
Flere medlemmer optages gerne. 
Udvalget tilstræbes bredt sammensat fra de pædiatriske fagområder og geografiske områder i DK 
(Se udvalgets kommissorium, maj 2017). 
 
Udvalgets aktiviteter i året 2021-2022: 
Udvalget arbejder, i lighed med forgangne år, med øget samarbejde på tværs af regionerne med 
fokus på ressourcer, rekruttering og bæredygtighed i den pædiatriske palliation. At få indsatsen 
anerkendt som selvstændigt pædiatrisk subspeciale med egen fagområdeuddannelse er skridt på 
vejen. 
Således har der været to udvalgsmedlemmer til vellykket DPS 17-17 møde i marts 2022, hvor vi 
påbegyndte arbejdet med at udvikle fagområdeuddannelse. 
Der har været overlap mellem udvalgsmøder og møder mellem de få læger, der arbejder med 
specialiseret palliation til Børn og Unge i Danmark. 
 
Udvalgets kommende fokusområder: 

1. Pædiatrisk Palliation skal indgå i Målbeskrivelsen for Pædiatri efter næste revision. 
2. Fagområdeuddannelse / portefølje for kompetenceudvikling i Pædiatrisk Palliation 
3. Bæredygtighed i lægearbejdet med Pædiatrisk Palliation. Dialog med Pædiatrisk Ledelse, 

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen, vagtbemanding og aflønning. 
4. Nationale retningslinjer, ex.  for livsafslutning i eget hjem / tilbud om sorgstøtte 
5. Tværsektorielt arbejde, Patientforløb på tværs af specialer, hospitaler og sektorer 
6. Implementering af patientforløbsbeskrivelser og revision af Sundhedsstyrelsens 

”Anbefaling for palliative indsatser til børn og unge” fra 2018 efter 5 års erfaringsopsamling 
samt udgivelse af Internationale Standarder for Pædiatrisk Palliation, maj 2022 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885392421007119 

 
Maja Abitz 
Formand, Palliativt Udvalg, 13. juni 2022 
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