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Kjære alle medlemmer i NFPM
Vi ønsker det nye året velkommen med litt oppdateringer fra styret.
Nytt av året er ny kodepraksis, og vi har lagt inn litt informasjon om dette. Koding er
jo et tilbakevendende tema, og vi ønsker tilbakemeldinger angående uklarheter, eller
om noe oppleves som uhensiktsmessig. Det er viktig at aktiviteten innen palliasjon
reflekteres i riktig kodebruk, og erfaringen tilsier at kodene alltid kan forbedres.
Vi videresendte en survey om midazolambruk til alle våre medlemmer tidligere i år,
og mange har svart på denne eller gitt oss tilbakemelding. Palliasjon er lite forsket
på, og det er viktig at vi som fagmiljø støtter opp om slike undersøkelser. Gå gjerne
inn her hvis du ikke har fått besvart undersøkelsen enda (åpen til 28.03):
https://nettskjema.no/a/subcutaneousmidazolam
Røroskurset er dessverre utsatt til 2023. Alle påmeldte skal ha fått informasjon om
dette, og vi håper å komme tilbake med et solid Røroskurs neste år!
Ellers vil vi minne om abstractfristen til Landskonferansen i palliasjon som er satt til
01.04.2022. Landksonferansen er en viktig møteplass for det palliative miljøet i
Norge, og vi håper å se dere alle i Molde i september!
Da ønsker vi alle en solfylt vår og forsommer!
Hilsen Anne

Presentasjon av Kompetansesenter i lindrande behandling;
Helseregion Vest (KLB)
KLB er et ressurssenter for alle som arbeider med lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt i Helseregion Vest. Samtidig har vi også noen

nasjonale oppgaver, særlig knyttet til omsorg ved livets slutt og tiltaksplanen
Livets siste dager.
KLBs oppdrag er å styrke kompetansen i grunnleggende palliasjon generelt i helseog omsorgstjenestene, samtidig som vi har et særskilt ansvar for at det spesialiserte
palliative tilbudet stadig utvikles og holder høy kvalitet. Våre oppgaver er
undervisning og opplæring, forskning og fagutvikling samt en koordinerende rolle for
et best mulig tilbud innen palliasjon i regionen. I 2021 hadde senteret vært i funksjon
i 20 år.
Organisering
KLB er organisert med en sentral enhet på Haukeland universitetssjukehus, tilknyttet
en tverrfaglig stab av medarbeidere i deltidsstilling, spredd i kommuner og på
sykehus i helseregionen. I 2021 hadde vi til sammen 8,5 årsverk fordelt på 20
personer. Staben omfatter sykepleiere, leger, fysioterapeut, ergoterapeut, prest,
farmasøyt og sekretær. Mens de regionale funksjonene for spesialisert palliasjon i
Vest har vært delt mellom sykehusene Haukeland (KLB) og Haraldsplass (Sunniva
avdeling), er det fra 1. mars 2022 etablert et fullt regionalt palliativt senter på
Haukeland universitetssjukehus, med palliativt team, palliativ sengeenhet og
kompetansesenter. Haraldsplass Diakonale Sykehus fortsetter med et palliativt
senter for eget sykehus og nedslagsfelt.
KLB har tett kontakt med de palliative sentrene i Helseregion Vest, blant annet
gjennom felles ansatte og ukentlig, felles undervisning.
Undervisning og formidling
KLB har en betydelig undervisningsvirksomhet, med 455 underviste timer i 2021.
Mye av undervisningen foregår i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling,
som omfatter 466 ressurssykepleiere og 122 ressursfysioterapeuter og
-ergoterapeuter, fordelt på 24 nettverksgrupper. Ressurspersonene kommer fra alle
kommuner og sykehus i regionen. I 2021 hadde vi også 124 undervisningsoppdrag
utenom nettverkene. KLB er blant annet arrangør for to av seks moduler på Nordisk
spesialistkurs i palliativ medisin. Årlig markerer vi Verdensdagen for lindrende
behandling med publikumsarrangement flere steder i regionen.
KLB bidrar til å spre og gi veiledning i gode palliative verktøy og retningslinjer. Våre
nettsider «Verktøy for helsepersonell» blir mye brukt, også utenfor vår egen region.
Vi har en koordinerende funksjon for hele landet for tiltaksplanen «Livets siste dager
– plan for lindring i livets sluttfase». Virksomheter som ønsker å ta denne planen i
bruk, må registrere seg hos oss og vise at forutsetninger for en god implementering
er på plass. Nettverkskoordinator for planen kan bistå med undervisning og
veiledning.
Vår farmasøyt er tilgjengelig for spørsmål knyttet til legemidler og legemiddelbruk
hos palliative pasienter, også utenfor egen region.
Forskning og fagutvikling
KLBs ansatte deltar i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og bidrar i

utarbeidelse og revidering av retningslinjer og veiledere. Vi er aktive i regionale,
nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vår hovedsatsing nå er Horizon
2020-prosjektet iLIVE: «Living well, dying well. A research program to support living
until the end» (www.iliveproject.eu ). Vi har også flere andre prosjekter innen omsorg
ved livets slutt, samt prosjekter om forhåndssamtaler, ergoterapi, musikkterapi og
palliativ kirurgi. I Frivillighetens år 2022 er to prosjekter om bruk av frivillige i
omsorgen for alvorlig syke og døende særlig aktuelle.
Dagny Faksvåg Haugen

Kontakt: lindrende.behandling@helse-bergen.no

Blåreseptforskriftens §2-90.
Som alle nok har fått med seg har det vært oppmerksomhet rundt
blåreseptordningen i det siste. Alt sprakk da myndighetene annonserte store bøter til
leger som bruker reglene feil. Heldigvis ser dette ut til å løse seg, men det har
uansett satt lys på riktig bruk av ordningen.
Styret har vært i kontakt med SLV ved et par anledninger tidligere om kriterier for
§2-90 som er den koden vi bruker mest i palliasjon. -90 dekker lindrende behandling
i livets sluttfase. Noen har spurt seg hva definisjonen av livets sluttfase egentlig er,
sett fra myndighetene sin side? Er sluttfasen tidsbegrenset? Hvor lenge kan noen
være i livets sluttfase? Noen har tenkt at det bør være innenfor ett år, andre har tenkt
enda kortere tid. Vi har mange pasienter som er i palliativ fase betydelig lenger enn

det. Skal de måtte betale selv?? Eller behandles som kronikere som det må søkes
for med de begrensningene det innebærer?
Dette svaret fra SLV, riktignok fra noen år tilbake, signert Anne Marthe Ringerud, må
antas å oppsummere deres oppfatning, siden svar på henvendelse i høst ikke kan
vise til andre føringer eller nye fortolkninger.
Det er vanskelig å definere livets sluttfase, og det er med vilje ikke forsøkt å gjøre i
forhold til bruken av blå resept. Livets sluttfase vil generelt innebære at pasienten er i
en situasjon der behandling med helbredelse som formål er avsluttet eller umulig.
Det er opp til legen selv å avgjøre hvorvidt pasienten befinner seg i denne
situasjonen. Det er ikke, etter hva jeg kjenner til, satt noen begrensninger for hvor
lenge en pasient kan befinne seg i livets sluttfase. Hadde man operert med en klar
definisjon kunne denne lett blitt feil for mange pasienter.
Med dette bør vi stå på trygg grunn når vi foreskriver nødvendig lindring til våre
pasienter på §2 -90.

Kurs i klinisk kommunikasjon for leger
Sebastian von Hofacker ved Verdighetssenteret, sammen med Siri Steine ved

Palliativt senter på Ahus, har utviklet et kommunikasjonskurs for leger som jobber
med eldre og palliative pasienter i allmennpraksis eller på sykehjem. Piloten ble
svært godt mottatt, og nå avholdes et fysisk todagers kurs som vil samle 8-12
deltakere ved Verdighetssenteret i Bergen, 10-11 mai. Kurset passer for alle som er
befattet med omsorg og behandling for alvorlig syke og deres familier. Kurset tar
utgangspunkt i den enkeltes læringsbehov og læringsmål, som blir kartlagt forut.
For påmelding eller mer info, kontakt Sebastian von Hofacker på
svh@verdighetsenteret.no

Kompetanseområde palliativ medisin:
Tellende tjeneste til Kompetanseområde palliativ medisin
– det kan være mulig selv om arbeidsstedet ikke fyller alle krav til
utdanningssted
Helsedirektoratets arbeidsgruppe for Kompetanseområde palliativ medisin har som
mandat å vurdere og godkjenne leger og utdanningssteder i kompetanseområdet.
Vi i arbeidsgruppen ønsker å legge til rette for at leger som arbeider på et palliativt
senter i sykehus eller en lindrende enhet i sykehjem, kan få mest mulig av sin

tjeneste tellende til kompetanseområdet, også om arbeidsstedet ikke er godkjent
utdanningssted.
1. Sykehjem: For at tjeneste på lindrende enhet i sykehjem kan være tellende, må
denne tjenesten forhåndsgodkjennes av Helsedirektoratet. I tillegg til å sikre tellende
tjeneste ser vi at forhåndsgodkjenningen er nyttig for å få veiledning og faste rammer
rundt tjenesten på plass.
2. Sykehus: På sykehus kreves at det palliative senteret er godkjent som
utdanningssted til kompetanseområdet. Imidlertid vet vi at flere av dere arbeider på
palliative sentre som ikke har slik godkjenning. Dette kan skyldes at bemanning,
manglende spesialistgodkjenning eller veileder eller andre forhold gjør at ikke alle
krav til utdanningssted er oppfylt. I en slik situasjon vil vi anbefale å forsøke å
tilrettelegge tjenesten i samarbeid med et godkjent utdanningssted, slik at tjenesten
likevel kan bli tellende. Man må da søke forhåndsgodkjenning av tjenesten.
Arbeidsgruppen vil gjøre en vurdering av hvordan tjenesten er planlagt, og om det er
mulig å gi dispensasjon fra visse krav. Flere kolleger har fått etablert god og
regelmessig veiledning ved et annet, godkjent palliativt senter og fått en ordning som
har fungert svært bra.
Arbeidsgruppen har erfart at det i etterkant kan være vanskelig å vurdere kvaliteten
på tjeneste som ikke fyller standardkravene. I en slik situasjon kan man ikke regne
med å få allerede utført tjeneste godkjent. Vi anbefaler derfor sterkt å søke
forhåndsgodkjenning.
Stortinget har vedtatt at palliativ medisin skal bli en spesialitet, og Helse- og
omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å rigge et løp for en full
spesialitet (ikke påbygging). Arbeidet er bare så vidt påbegynt, men uansett
utforming av spesialiteten vil det måtte bli overgangsordninger for leger som har
godkjenning i eller tjeneste til kompetanseområdet. Vi anbefaler derfor alle
kolleger som arbeider i spesialisert palliativ virksomhet og enda ikke har oppnådd
godkjenning i kompetanseområdet, til å gjøre en innsats for å sikre at tjenesten blir
tellende.
Nærmere informasjon om kompetanseområdet og krav til tjeneste finnes her:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/palliativ-m
edisin-som-kompetanseomrade
Ta gjerne kontakt med medlemmer i arbeidsgruppen for veiledning rundt disse
spørsmålene:
Dagny Faksvåg Haugen, leder i arbeidsgruppen, dagny.haugen@helse-bergen.no
Ørnulf Paulsen, nestleder i arbeidsgruppen, ornulf.paulsen@sthf.no

Nytt om oppfølging av stortingsmelding 24 (2019/2020):
I forbindelse med oppfølging av stortingsmeldingen er det kommet i gang en
referansegruppe som skal jobbe med punktene 6, 12 og 13 i oppdragsbrevet fra
Helse og omsorgsdirektoratet. Målfrid Bjørgaas deltar i arbeidsgruppen:
6. Utrede hvordan samarbeidet mellom frivillige og helse- og omsorgstjenesten innen lindrende
behandling og omsorg kan styrkes.
12. Utrede tiltak som kan bidra til at ingen som mottar hjelp fra helsetjenesten – i den grad det er
mulig – skal dø alene eller være alene i livets sluttfase.
13. Utrede tiltak som kan bidra til å styrke kompetansen til å ivareta menneskers åndelige og
eksistensielle behov, slik at pasienter og pårørende sikres helhetlig behandling og omsorg.

Når det gjelder palliativ medisin som spesialitet, har vi fått signaler om at det snarlig
skal settes ned en arbeidsgruppe som skal følge opp dette. Arbeidet startet opp
allerede i høst, men på grunn av covid-situasjonen har ikke arbeidsgruppen blitt
opprettet.

Palliasjon til barn og unge:
Den årlige barnepalliasjonskonferansen er flyttet til 19-20. mai 2022.
Se programmet her: https://fagfokus.no/konferanser/barnepalliasjon/

Nytt om takstbruk for palliativ behandling:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-sy
stemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF-regelverk%202022.pdf/_/attachment/inline/f7f1
90ab-33fc-4e07-9d36-fd5fc9e4e17e:9d97d72b2acf5c719d19cde034b6174007b84923/ISF
-regelverk%202022.pdf

6.15 Palliativ behandling
Palliativ behandling er omtalt i to ulike retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet,
og det er definisjon av palliativt senter eller palliativt team i sykehus med tilhørende
krav slik det fremgår av disse som ligger til grunn for reglene gitt i ISF-regelverk.
De to gjeldende retningslinjene er:
● Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. Nasjonal faglig
retningslinje
(IS-2800)
● Palliasjon til barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje (IS-2599)

Reglene gjelder også for palliative tilbud til pasienter med andre alvorlige
sykdommer enn kreft.
Som hovedtilstand skal det kodes med pasientens grunntilstand/ sykdom etter
gjeldende regler for valg av hovedtilstand. Eventuelle bitilstander registreres etter
vanlige regler. Z51.5 benyttes ikke lenger som bitilstand. For å beskrive palliativ
behandling benyttes en av de nedenfor angitte prosedyrekodene.
Prosedyrekoder som beskrevet under skal registreres og rapporteres av
virksomheter som har et palliativt senter, men kun når det utføres tiltak i regi av dette
palliative senteret. Registrering og rapportering av kodene forutsetter at det kan
fremlegges dokumentasjon på at palliativt senter er etablert i virksomheten.
Unntak gjelder for bruk av kode WRBA30 Annen palliativ behandling. Denne kan
benyttes for palliasjon der kravene til bruk av øvrige koder ikke er oppfylt, og kan
benyttes for både barn og voksne.

Palliativt team kan utøve sitt ansvar i samarbeid med øvrig helsepersonell, både når
pasient er innlagt i egen enhet, i øremerkede senger, ordinære avdelinger, i
institusjon og hjemme.
I tilfeller der en av teamets medlemmer gjør en selvstendig konsultasjon eller tilsyn
utenfor de strukturelle kravene som stilles her skal ikke kodene benyttes, og særskilt
tilleggsfinansiering i ISF kan ikke utløses. Slik aktivitet regnes som en ordinær
konsultasjon i ISF, og prosedyrekode WRBA30 Annen palliativ behandling skal
benyttes.
For samarbeidsaktiviteter som inkluderer kode WRBA24 Rådgivning og samarbeid
mellom palliativt senter og kommunal helse- og omsorgstjeneste vises til kapittel
6.24.

Ved ambulant behandling i regi av palliative senter skal ikke særkodene B0044
(teambasert oppfølging som bidrar til helhetlige og sammenhengende pasientforløp)
eller B0045 (strukturert oppfølging fra tverrfaglige integrerte team) benyttes.
Beskrivelse og kostnader knyttet til teambasert oppfølging av palliative pasienter er
en del oppfølgingen fra palliative team/senter. Samtidig bruk av særkodene B0044
eller B0045 vil derfor innebære en dobbelfinansiering.

Nytt fra internasjonal palliasjon
World Medical Association (Verdenslegeforeningen) utgir deklarasjoner om
medisinsk behandling og etikk som nasjonale legeforeninger forholder seg til. Vår
forening har nettopp hatt revisjon av WMA DECLARATION OF VENICE ON
TERMINAL ILLNESS til høring. Dette dokumentet skal slås sammen med WMA
DECLARATION OF END LIFE CARE, til ett dokument som omhandler medisinsk
behandling og etikk i livets siste fase. Hele deklarasjonen finnes på WMA’s
hjemmeside https://www.wma.net
Vi vil presentere et utdrag av vårt høringssvar:
Vi er glade for at verdensforeningen fastholder et klart prinsipielt nei til
eutanasi/assistert selvmord, og at dette ligger i bunnen når terminal illness / end of
life care diskuteres og defineres. Vi er også fornøyde med at lindrende sedering har
kommet inn i dokumentet som et eget punkt, og vi konstaterer at nedfelte prinsipper
og etisk vurdering stemmer godt overens med retningslinjene den norske
legeforeningen har lagt fram. Debatten om eutanasi / assistert selvmord blir på nytt
aktualisert ved at Storbritannia nå jobber med lovforslag på området. Det viktigste vi
kan gjøre for å demme opp for en slik utvikling her i landet er at det palliative tilbudet
forbedres og utvikles, og at lindrende sedering er tilgjengelig i livets sluttfase når alle
andre lindringsforsøk mislykkes.
Nyhetsbrev fra IAHPC:
NFPM er medlem av IAHPC (International Association for Hospice and Palliative
Care) og nytt fra den kanten kan du lese i deres nyhetsbrev, som du finner her:
IAHPC newsletter

Utveksling:
Mulighet for 6 mdr. utveksling mellem Danmark og Norge
NFPM har fått en henvendelse fra en dansk lege som skriver følgende:
«Kunne du tænke dig at prøve kræfter med palliation i
Danmark, så har du her muligheden.

Dansk overlæge søger direkte udveksling med anden læge i Norge.
Hendes stilling er en delestilling hvor hun dels er i et velfungerende team med
udkørende
funktion, dels passer et hospice med 15 senge. Stillingen vil være på disse 2
matrikler.
Teamet består af 3 læger, 3 sygepl., 1 sekretær, 1 psykolog, 1 socialrådgiver, 1
præst og en
fysioterapeut. Der er et godt og konstruktivt tværfagligt samarbejde og vi har et godt
arbejdsmiljø. Her består arbejdet i at se nye pt. primært i eget hjem, tlf. rådgivning til
samarbejdspartnere og opfølgning på velkendte patienter i teamet. Arbejdet på
hospice
består i visitation af nyhenviste og stuegang af indlagte patienter.
Jeg er 48 år og ansat som overlæge i Enhed for lindrende behandling i Randers
(Region
midt). Jeg er speciallæge indenfor onkologi og har arbejdet med palliation de sidste
7 år. Jeg
gennemførte det nordiske kursus i Palliativ medicin i 2019. Der udover deltager jeg i
en
regionalt beredskabsvagt.
Jeg synes at det kunne være rigtig spændende med en udvidelse af det
skandinaviske
samarbejde både fagligt, kulturelt men også privat.
Privat er jeg gift og har 2 drenge på 11 og 13 år. Denne udveksling er en familie
beslutning og vi er alle klar på at prøve noget nyt og få nogle gode oplevelser.
Har du interesse i at være behjælpelig med videreudvikling af en sådan udveksling?
Tidsmæssigt vil det være ønskværdigt fra nytår 2023 og 6 mdr. frem eller efter
aftale.»
Interesserte bes henvende seg til Dagny Faksvåg Haugen, Kompetansesenter i
lindrande
behandling Helseregion Vest, dagny.haugen@helse-bergen.no tlf 55 97 58 31.

Hold av datoen:
★ Landskonferansen 2022: Å stille kompasset på riktig kurs

Dette blir en landskonferanse hvor vi sikter på å ha fokus både på basal
palliasjon, palliasjon i primærhelsetjenesten og på veien videre for faget vårt.
Sett av datoen 14. - 16. september 2022.
Se programmet og meld deg på!
Landskonferansenipalliasjon.no

