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Kjære medlemmer i NFPM  
 
 
Det er nå en stund siden forrige medlemsbrev fra styret i NFPM, og 
det er på tide men en ny oppdatering om hva som skjer i det 
palliative feltet i Norge.  
 
Styret NFPM 2017/ 2018 
Nåværende styre ble valgt på årsmøtet i Stavanger i 14.09.16, og skal sitte til årsmøtet 
i september 2018. Siri Brelin var valgt som leder for ett år, og Anne-Tove Brenne ble 
valgt til ny leder ved årsmøtet i Oslo 15.11.17 fram til neste årsmøte. Siri Brelin 
fortsetter i styret som nestleder. 
 
For oppdatering om styrets medlemmer, se hjemmesiden vår: 
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-oss/Styret/ 
 
Medlemsverving 
Vi ønsker oss flere medlemmer! Dette både for å sikre økonomisk tilskudd til 
foreningen og for å gjøre foreningen så faglig sterk som mulig. Vi er takknemlig for om 
dere verver medlemmer. Informasjon om hvordan man melder seg inn og om 
medlemsfordeler finnes her: 
 
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-oss/bli-
medlem-i-nfpm/ 
 
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-
medisin/Nyheter/Kollektivmedlem-EAPC/ 
   
NOU fra «Palliasjonsutvalget» 
Stortinget har bedt om en ny offentlig utredning av palliasjonsfeltet og Regjeringen  
oppnevnte i mai 2016 ”Palliasjonsutvalget” som ledes av Stein Kaasa. Vi venter i 
spenning på utredningen som blir overlevert statsråden den 20.12.2017. 
 
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-
utvalg/palliasjonsutvalget/id2500448/ 
 
Koder og takster  
Bruken av palliative takster har vært en gjenganger for foreningen gjennom mange år.  
NFPM mottok i oktober 2017 fra Helsedirektoratet et forslag til endringer i ISF-
regelverket for 2018 vedrørende behandling i regi av palliative sentre og ble bedt om å 
komme med innspill. Høringsuttalelsen fra NFPM ligger på hjemmesiden vår under 
«Høringer» 
 
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-
oss/horingsuttalelser/  
 

https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-oss/Styret/
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-oss/bli-medlem-i-nfpm/
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-oss/bli-medlem-i-nfpm/
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Nyheter/Kollektivmedlem-EAPC/
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Nyheter/Kollektivmedlem-EAPC/
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/palliasjonsutvalget/id2500448/
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/palliasjonsutvalget/id2500448/
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-oss/horingsuttalelser/
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Om-oss/horingsuttalelser/


2 

 

Landskonferansen i palliasjon 2018 
Planleggingen av Landskonferansen i palliasjon som arrangeres 12.- 14. september 
2018 i Bodø er godt i gang.  
 
Sjekk konferansens hjemmeside:  
http://landskonferansenipalliasjon.no/ 
 
Vi gjør oppmerksom på at det åpnes for påmelding 4. januar 2018 og at frist for 
innsending av abstracts er 1. april 2018. 
 
Status for oppdatering av nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
palliasjon i kreftomsorgen 
NFPM har arbeidet for at den videre oppdateringen og utviklingen av handlings-
programmet skal forankres i de regionale kompetansesentrene. Oppnevning av ny 
gruppe for revidering av handlingsprogrammet har tatt tid. Saken ligger p.t. hos 
Helsedirektoratet. Det videre revideringsarbeidet avventer derfor oppnevning av 
arbeidsgruppe og mandat for denne. NFPM har kommet med forslag til arbeidsgruppe 
og leder for gruppen.  
 
Kompetanseområde palliativ medisin 
Departementet har valgt å videreføre forsøksordningen frem til en endelig konklusjon  
foreligger. Arbeidsgruppen behandler søknader fortløpende. Det er nå 62 leger med  
godkjenning i kompetanseområdet og 18 godkjente utdanningssteder. 
Kompetansesentrene hadde tidligere ansvar for oppfølging av godkjente 
utdanningssteder til Kompetanseområdet. Helsedirektoratet har nå utnevnt en 
nasjonal komite til å ta seg av denne oppgaven. NFPM har to representanter i 
komiteen (Siri Steine og Janicke Bjercke). 
 
Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin 
Det 8. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin startet i september 2017 med 38 
deltakere, hvorav 9 fra Norge. Sju deltagere fra Norge fullførte kurset 2015-17. 
NFPM støtter kurset finansielt og med praktiske spørsmål ved behov. 
 
Utarbeide veiledningsmateriell for ivaretakelse av personer i livets sluttfase 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet, Avdeling 
omsorgstjenester, i oppdrag å utarbeide veiledningsmateriell for ivaretakelse av 
personer i livets sluttfase. Veiledningsmateriellet forventes ferdigstilt ila 2017. Janicke 
Bjercke er representant for NFPM i arbeidsgruppa.  
 
Coursebuilder- nettbasert undervisning i palliativ medisin 
En arbeidsgruppe i foreningen arbeider med tilpasning av undervisningsopplegg til 
bruk i internundervisning for palliative team og enheter. Vi får tilbakemeldinger om at 
de nettbaserte kursene brukes og oppleves som nyttige. Kursene ligger på 
Legeforeningens nettsider under valgfrie kurs, og dessuten lenke fra  
NFPM sin egen nettside. Det er behov for videre innsats for å få på plass et større 
antall presentasjoner og flere temaer. Styret vil reetablere gruppen som har ansvar for 
dette slik at Coursebuilder kan fortsette og utvikles. Styret vil jobbe for at kursene som 
ligger i «Coursebuilder» blir tellende for spesialitetene allmennmedisin og 
sykehjemsmedisin. 

http://landskonferansenipalliasjon.no/
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Se lenke til Coursebuilder her (gå til «Nettkurs» til høyre på siden, krever innlogging 
på Legeforeningens hjemmeside): 
 
http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/ 
 
Hjemmesiden www.palliativmed.no: 
Foreningens nettsider oppdateres kontinuerlig. Styret håper at nettsidene blir oppfattet  
som nyttige for medlemmene, og at de blir brukt som informasjons- og  
kommunikasjonskanal for foreningen. Ta gjerne kontakt med nettredaktør Nina 
Elisabeth Hjorth (nina.elisabeth.hjorth@haraldsplass.no) eller leder Anne-Tove Brenne 
(annetove.brenne@gmail.com) dersom du har innspill til nettsiden. 
 
Medlemsundersøkelse desember 2017 
I begynnelsen av desember sendte vi ut en medlemsspørreundersøkelse om hva 
NFPM bør jobbe med. Takk til alle dere som svarte, vi har fått mange nyttige 
innspill☺Til dere som ikke har svart: 6 enkle spørsmål på denne lenken: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1vsQwyjXmdYBj8jw7A9-
yqW_wXA6kkHJRblbtV2nui8PxPg/viewform?c=0&w=1 
 

 

Styret NFPM 2016-2018. Fra venstre: Anne-Tove Brenne, Kari Margrethe Larsen, 
Birthe Lie Hauge, Endre Røynstrand, Nina Elisabeth Hjorth, Siri Brelin, Siri Steine, 
Peder Broen. Bjørg Sjøblom var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Med ønske om god jul og godt nyttår på vegne av styret i NFPM 
 
Anne-Tove Brenne      
Leder 
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