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Emne: Glædelig jul fra bestyrelsen i Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi 

Kære Kolleger 

Bestyrelsen i Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi vil gerne ønske jer alle 

en glædelig jul og et velsignet nytår.  

Vi kan berette, at vi netop har afholdt bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse blev 

konstitueret, samt hvor vi besluttede årets aktiviteter. Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Mai-Britt Guldin, Næstformand: Jeanne Fløe og kasserer: Anette Fischer. 

Som aktiviteter blev besluttet følgende: I starten af næste år udkommer retningslinjer for 

pårørende og efterladte fra SST og i den forbindelse forventer vi at bruge noget tid på at 

udarbejde høringssvar. Derudover vil vi gerne prioritere at få vores kerne-reference bibliotek 

op at køre på hjemmesiden og har i den forbindelse diskuteret nogle tiltag for at prioritere 

arbejdet med hjemmesiden, de informationer der skal kunne findes der samt en god 

modtagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen vil også gerne bistå den nye kursusgruppe, så der 

kan planlægges et godt kursus næste år. 

Herudover er det vigtigt at informere om, at Sundhedsstyrelsen i tirsdags udgav de nye 

retningslinjer for palliativ indsats: 

http://www.sst.dk/publ/Publ2011/SYB/Palliation/PalliativeIndsats_anbef.pdf 

Der er også netop afholdt seminar i DMCG-PAL, hvor det blev problematiseret en del at 

psykolog-gruppen har så få ressourcer til udviklingsarbejdet. Min holdning i den forbindelse 

har været, at vi gerne vil arbejde for sagen, men det er en fælles opgave og i sidste instans en 

ledelsesmæssig opgave at sørge for flere ressourcer til udviklingen af psykologydelser i feltet. 

Hilsner fra Bestyrelsen 
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