Hermed vil jeg gerne tilkendegive mit ønske om at blive kommende medlem af
DSPaM´s bestyrelse.
Siden 1/6 - 2018 har jeg været ansat som overlæge på Sankt Lukas Hospice og
Udgående Hospiceteam.
Drivkraften i mit lægelige virke er, at jeg ønsker at arbejde for patienten, med faglighed
og kvaliteten i højsædet. For at gøre dette bedst muligt, vil jeg tillige gerne lægge
arbejdskraft i DSPaM´s bestyrelse - for på organisatorisk vis at fremme det palliative
område. Jeg anser det for vigtigt, at det palliative felt bliver anerkendt som et
selvstændigt speciale, at det bliver oprettet en national speciallægeuddannelse - gerne
med nordisk udveksling i form af målrettede studieophold. Jeg anser det også for vigtigt
at både læger fra palliative hospitalsafdelinger og fra hospice er repræsenteret i
bestyrelsen.
Tidligere har jeg arbejdet på onkologiske afdelinger med tæt relation til palliationen og
den interne medicin. Kræftområdet er fagligt spændende og menneskeligt
udfordrende, hvilket tiltaler mig. Jeg har altid haft som mål at sikre bedst mulig
behandling, støtte og empati til den enkelte patient og sat en ære i at kunne formidle
onkologiske problemstillinger og eksistentielle udfordringer i et forståeligt sprog - med
stort fokus på den enkelte patient og dennes pårørende - med respekt for deres
respektive autonomi. Undervisning falder mig let og jeg har en del erfaring hermed inkl.
pædagogiske kurser. Gennem mine godt 10 år som overlæge på Onkologisk og Palliativ
Afdeling, Hillerød Hospital har jeg haft organisatoriske ansvar for behandlingen af
lungekræft herunder initialt hjemtagning af lungekræftbehandlingen til Hillerød
Hospital. Det har afstedkommet en granskning og forbedring af forløbet for
lungekræftpatienterne på Hillerød, som jeg har været leder af. Derved har jeg tilegnet
mig stor viden og erfaring med ledelse, forandringsprocesser og implementering af nye
kvalitetsforbedringer.
Jeg har stor opmærksomhed på social ulighed blandt palliative patienter og ser det som
en vigtig opgave at tilgodese alle med specialiserede palliationsbehov. Dette gælder
absolut også den terminalt syge "intern medicinske patient" uanset om det er KOL,
hjertesvigt, ALS, terminal nyresvigt eller anden sygdom.
Med et lyst, energisk og åbent sind, har jeg nemt ved at samarbejde med andre og er
løsningsorienteret. Jeg er en god “hold-spiller” og tilstræber altid en harmonisk
omgangsform og tone.
I mit privatliv er jeg gift, dyrker motion, interesserer mig for politik, kunst samt kultur
og elsker at rejse rundt i verden for at opleve andre folkeslag.
Med venlig hilsen
Henrik Anker Nielsen
Overlæge ved Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam.

