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Kjære medlemmer i NFPM  
Her kommer en liten oppdatering fra styret i NFPM angående hva som skjer i det palliative feltet i 
Norge. 
 
Røroskurset "A key to my survival"  
Helgen 17.- 19. mars arrangerte NFPM kurs på Røros i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring 
for leger som arbeider i palliativ medisin. Axel Carlberg, som flere kjenner fra Nordisk spesialistkurs i 
palliativ medisin, var leid inn som foredragsholder. Det var 25 deltagere på kurset, 17 kvinner og 8 
menn, det var nokså jevn fordeling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, og mellom de med 
kompetanseområde i palliativ medisin og de uten. Kursevalueringen var entydig positiv. Styret har 
besluttet å gjøre dette til et regelmessig arrangement, og vil arrangere neste kurs i 2019. Vi har ikke 
bestemt om også neste kurs skal legges til Røros, eller om vi skal velge en mer sentral by.  
 
Bruk av koden Z51.50 i spesialisthelsetjenesten 
I løpet av de siste månedene har det kommet på det rene at bruken av Z51.50 er ulik i de ulike 
helseforetakene. I noen helseforetak brukes denne koden som hoveddiagnose kun når pasienten ligger 
i en palliativ seng på en palliativ enhet, mens andre bruker Z51.50 som hoveddiagnose også når 
pasienten ligger i en «vanlig» seng på «vanlig» sengepost, men palliativt team har hovedansvar for 
helsehjelpen. Styret venter nå på en presisering om bruk av Z51.50 fra Helsedirektoratet.    
 
Ny struktur for spesialistutdanningen- høringsuttalelser 
NFPM har flere ganger etterspurt hvor det blir av Kompetanseområde i palliativ medisin i ny 
spesialiststruktur. Når det gjelder læringsmål i ny spesialiststruktur for leger, har vi spilt inn viktigheten 
av at leger som jobber i kliniske spesialiteter har kompetanse innen palliasjon (nivå B). 
 
Høringsuttalelsene fra styret i NFPM ligger åpen for alle på hjemmesiden: 
http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-oss/horingsuttalelser/ 
 
Palliasjonsutvalget 
Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ledes av Stein 
Kaasa. Øvrige medlemmer er førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand, overlege 
Ann Ragnhild Broderstad, Skånland, overlege Peder Broen, Klæbu (som også er styremedlem i NFPM), 
pensjonist Helge Farsund, Lørenskog, sykepleier Anne Marie Flovik, Bærum, teolog Søren Vincent 
Hagerup, Sandefjord, pensjonist Bodil Johanne Husby, Oslo, organisasjonsleder Natasha Pedersen, 
Kristiansand, førstelektor Astrid Rønsen, Lørenskog, senior psykologspesialist Borrik Schjødt, Bergen 
og sykepleier Joran Slaaen, Lørenskog. Utvalget skal foreslå tiltak som vil bidra til å styrke kvalitet, 
kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid i 
palliasjon. De skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 31. desember 2017. 
 
Revisjon av Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 
Styret er i dialog med Helsedirektoratet vedrørende sammensetning av en arbeidsgruppe som skal 
drive revisjonsarbeidet av handlingsprogrammet (sist revidert i 2015). Vi har innhentet forslag fra 
RHFene/ Kompetansesentrene, og Helsedirektoratet arbeider videre med sammensetning av gruppen. 
Styret har fremmet ønske om én styreoppnevnt representant i tillegg til de RHF-oppnevnte deltakerne i 
arbeidsgruppen. 
 
Landskonferansen 2018- Save the date! 
Den 15. landskonferansen i palliasjon arrangeres i Bodø 12.-14. september 2018.  
 
EAPC:  European Association for Palliative Care  
Som medlem av NFPM er du også kollektivmedlem av EAPC. Se lenke for mer informajon: 
http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Nyheter/Kollektivmedlem-EAPC/ 
 
Du kan også gå inn her:  http://www.eapcnet.eu/ 
 
Link til dokument som forklarar korleis du registrerar deg som kollektivt medlem i EAPC: 
https://drive.google.com/file/d/0B1WJt935RomRY1ZiZlpNYW1HbjQ/view?usp=sharing 
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For styret i NFPM (24.04.17)                                 Siri Brelin og Anne-Tove Brenne 
 


