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Mette Asbjørn Neergaard ønskede velkommen og fortalte om tankerne bag ved et dansk 
forskernetværk i palliation. 
 
Der blev holdt 5 oplæg om forskellige projekt indenfor palliation som viste en bred vifte af hvad 
palliativ forskning kan være. Der var både kvalitative og kvantitative projekter med forskellig 
tværfaglig tilgang. 
Abstracts fra de 5 oplægsholdere var tilsendt deltagerne inden mødet. Se bilag. 
Hvert oplæg blev introduceret af Mette Asbjørn Neergaard og fulgt af et kvarters diskussion og 
mulighed til spørgsmål. Diskussionerne blev styret af en til hvert foredrag udset moderator. 
 
Dagen afsluttedes med en opsummering og evaluering styret af Per Sjøgren, hvor et kommende 
forskernetværk diskuteredes. Her nogle punkter som fremkom ved diskussionen: 

• Palliativ forskning er svær at afgrænse derfor væsentligt at få bredde med og at det bliver 
tværfagligt. 

• Mette Asbjørn Neergaard har samlet liste med 47 forskningsinteresserede. Denne liste bør 
opdateres og indeholde både aktive, tidligere og præsumtive forskere. 

• Godt med et forskningsmøde 1 gang årlig evt. halve dagen med mindre grupper om 
eftermiddagen baserede på specielle forskningsinteresseområder eller mere workshop 
lignende. 

• Der kunne laves en hjemmeside med link evt. fra DSPaM 
• Vigtigt at møderne ikke bliver som årsmøde i foreningen med katedral underholdning. 
• Nogen syntes dog at møderne i stedet skulle holdes i forbindelse med årsmødet i DSPaM for 

at lokke flere 
• Godt om der kunne være skiftende lokaliteter 
• Det er OK at styringen af forskningsnetværk sker fra DSPaM. 

 
Diskussionen afsluttedes med enighed om: 
 

• Mette Asbjørn Neergaard opdaterer en liste med forskningsinteresserede som findes 
tilgængelig via DSPaMs hjemmeside. 

• Bispebjerg gruppen meldte sig til at stå for næste års møde. 
• Der planlægges 1 årligt møde.  

 
Vi takkede Mette Asbjørn Neergaard og Forskningsenheden for Almen Praksis, som gjort dette 
forskningsmøde muligt og stået for lokaler og sponsoreret kaffe og frokost. 
En lille gruppe deltagere afsluttede dagen med selvbetalt middag i byen og hyggeligt samvær. 
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