
Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) vil med dette melde sin interesse for å delta på 
høringen om Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg- Vi skal alle dø en 
dag. Men alle andre dager skal vi leve. NFPM er en forening for leger og medisinstudenter 
som jobber med og har interesse for palliativ medisin. Medlemskap i NFPM bygger på 
medlemskap i Den norske legeforening. Vi representerer fagmiljøet i palliativ medisin i 
Norge, og vil hevde at vi er sterkt meningsberettiget til denne høringen. 

 

Palliativ medisin er et relativt ungt fagfelt som har vokst fram de siste 30-40 år. I Norge åpnet 
de første spesialiserte tilbudene innen lindrende behandling for snart 30 år siden, og 
tilbudene har siden gradvis blitt bygget opp. Vår forening ble etablert i 2000, og jobber for 
kompetanseheving i palliativ medisin på alle nivå, etablering av evidensbasert praksis og å 
fremme forskning innen fagfeltet.  

 

I 2003 ble det etablert et nordisk spesialistkurs i palliativ medisin for å gi leger teoretisk 
utdanning i palliativ medisin på spesialistnivå. Kurset er et samarbeid mellom de fem 
nordiske foreningene i palliativ medisin, og tar annethvert år opp åtte norske 
utdanningskandidater. Kurset ble i sin tid startet for å dekke behovet for leger med 
spesialistkompetanse i palliativ medisin. I 2019 var det 25 søkere til 8 plasser.  

 

I 2011 startet Helsedirektoratet en prøveordning med kompetanseområde i palliativ medisin 
for å gi leger formell, spesialisert kompetanse i palliativ medisin. Man hadde da gjennom 
flere år sett behovet for leger med slik kompetanse. Prøveordningen pågår fortsatt. 69 leger 
har oppnådd kompetanseområde palliativ medisin. Gjennomsnittsalderen er høy, og noen 
jobber ikke innen fagfeltet. 

 

Der er viktig å bevare og videreutvikle den struktur/ organisering av palliative tjenester og 
den spisskompetansen innen palliativ medisin som har blitt bygget opp de siste 20-30 år. 
Skal man greie å dekke behovet for leger med spesialistkompetanse i palliativ medisin, er 
det helt avgjørende at utdanningskapasiteten økes. Dette gjelder opprettelse av kursplasser 
i spesialisert palliativ medisin; NFPM anser det som helt nødvendig at det opprettes et norsk 
teoretisk kurstilbud, dette finnes ikke per i dag. NFPM anser det også som helt nødvendig at 
det opprettes flere utdanningssteder innen spesialisert palliativ medisin. Eksempelvis 
mangler det utdanningssteder for utdanningskandidater i palliativ medisin i Nord-Norge. Et 
sterkt fagmiljø med nødvendig spisskompetanse er nødvendig for å oppnå målsettingene i 
stortingsmeldingen både på kommune- og spesialisthelsetjenestenivå. 

 


