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Kjære alle medlemmer i NFPM
Da var det tid for en oppdatering fra styret. I min hilsen til dere i dag vil jeg ha et
fokus på fastlegen! I skrivende stund sitter jeg på en flyplass et sted i landet, og
venter på et fly som kanskje kommer, eller kanskje ikke kommer. Destinasjon er
Stavanger, og Nordisk kongress i allmennmedisin. Sammen med gode kolleger fra
Danmark og Sverige skal jeg være med å arrangere en workshop om hvordan man
kan integrere palliasjon i en fastlegepraksis.
Forskning viser faktisk at fastlegenes rolle er viktig når livet går mot slutten og det er
ønske om opphold i hjemmet. Vi som jobber med spesialisert palliasjon syns kanskje
av og til at fastlegene ikke er engasjert nok og flinke nok. Men er vi flinke nok til å
invitere fastlegen med? Ser vi hva de kan og vil bidra med? Har vi en
hensiktsmessig arbeidsfordeling?
Akkurat nå er fastlegeordningen under press, og mange begynner kanskje å merke
presset inne på sykehusene også. Vi trenger en fungerende allmennlegetjeneste
hvis pasientene våre skal få tilbringe tiden sin hjemme. Derfor vil jeg slå et slag for
fastlegen i dag!
GOD SOMMER!

Hilsen Anne

Presentasjon av Regional kompetansetjeneste for lindrende
behandling; Helse Sør-Øst
Målsettingen for Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse
Sør-Øst er å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet i lindrende behandling i regionen. Det
skal bl.a. skje gjennom formidling av ny og etablert kunnskap, fremme evidensbasert
lindrende behandling og skaffe til veie ny kunnskap.
Organisering
KLB er en del av det regionale palliative senteret og er organisert i Avdeling for
Kreftbehandling og Seksjon for lindrende behandling ved Oslo Universitetssykehus. I
2021 hadde vi 9,5 årsverk og 4,2 årsverk engasjement; stipendiater, postdoc og
forskere. Vi har en referansegruppe som ble opprettet i 2016 og som møtes årlig.
Medlemmene representerer andre helseforetak, utdanningsinstitusjoner,
primærhelsetjenesten og brukere. KLB har tett kontakt med de palliative sentrene på
sykehus i regionen.
Undervisning og formidling
KLB har en stor undervisningsvirksomhet, i 2021 ble det undervist 510 timer.
Undervisningen er rettet mot grunn-, videre- og etterutdanning, samt på en rekke kurs
og konferanser lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har flere faste kurs, bl.a.
«Kreft i allmennpraksis – fra forebygging til palliasjon» (for allmennleger), «Palliasjon
og smertebehandling» (obligatorisk kurs for LiS i onkologi), «Nivå C kurs for
sykepleiere», «Regional konferanse for palliative team/sentra», «Erfaringskonferanse
for prosjekter i lindrende behandling i kommunehelsetjenesten» og
«Erfaringskonferanse for brukere av CSNAT».
Nettsiden vår står sentralt i formidlingssammenheng og er rettet mot helsepersonell. I
tillegg har vi en Facebook-side som er mye besøkt med ca.1700 følgere. Ansatte har i
2021 deltatt på nasjonale og internasjonale konferanser med postere og muntlige
presentasjoner.
Nettverk
KLB er en aktiv pådriver for nettverk av ulike faggrupper i regionen. Det er etablert
fagnettverk av ressurssykepleiere i alle fylker, samt et nettverk av sosionomer som
driftes av KLB sentralt. Det er i alt ca.1200 deltakere fra kommune- og
spesialisthelsetjenesten i disse nettverkene. Det arrangeres en årlig samling for ledere
av nettverkene der fokus er å utveksle erfaringer og knytte kontakter med andre.
Forskning og fagutvikling
Forskningen i KLB er inkorporert i European Palliative Care Research Centre (PRC).
PRC er Kreftforeningens senter for pasientsentrert behandling og er et nasjonalt og
internasjonalt forskningsnettverk. Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt med

flere seniorforskere og postdoc. Forskerne var i 2021 veiledere for 10 PhD-kandidater
og var medforfattere på 24 artikler; 6 førsteforfatterskap og 7 sisteforfatterskap.
KLB/PRC leder flere nasjonale og internasjonale studier og skal fra høsten av lede et
stort EU- prosjekt – «MyPath» som vi håper å kunne presentere i mer detalj senere.
KLB er ansvarlig for implementering av «Carer Support Needs Assessment Tool
(CSNAT)» i regionen gjennom de palliative sentrene på sykehusene. Dette er et klinisk
verktøy for systematisk kartlegging av pårørende til alvorlig sykes behov for støtte.
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har oversatt og bearbeidet CSNATp
som er tilpasset foreldre til syke barn og KLB har vært involvert i dette arbeidet.
Torunn Wester Kontakt: kslb@ous-hf.no
Enhetsleder /MPhil

Nytt om oppfølging av stortingsmelding 24 (2019/2020):
Det er nå satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med å etablere spesialiteten
palliativ medisin. Arbeidsgruppen ledes av Anne-Tove Brenne, og det er planlagt
oppstart av arbeidet etter sommeren.

Nytt fra palliasjon til barn og unge:
Det er nå etablert regionale og lokale barnepalliative team i hele landet. De fleste driftes
uten tilførte ressurser, altså på toppen av vanlig klinisk drift i barne- og
ungdomsklinikkene. Det er kun de fire regionale teamene som har fått midler til utvikling
av dette fagområdet i 2022: 1 mill i Helse Nord, 1,9 mill i Helse Midt, 2 mill i Helse Vest og 3
mill i Helse Sør-Øst. Når vi har god grunn til å anta at ca. 8000 barn og unge lever med
livstruende og/eller livsbegrensende tilstander i Norge, sier det seg selv at vi ikke kan nå ut
med et helhetlig, tverrfaglig og aktivt tilbud til alle disse unge og deres nærmeste.

De regionale teamene har etablert et tverrfaglig kompetansenettverk som du kan lese mer
om her: https://www.legemidlertilbarn.no/palliasjon/Sider/default.aspx
På nettsiden finnes informasjon om hvert eneste team som er etablert i Norge, i tillegg til
informasjon for helsepersonell om veiledere og oppslagsverk, muligheter for kurs og
videreutdanning, forskningsprosjekter i Norge, og lenker til internasjonale aktører.
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Palliativt team for barn og unge, PALBU, Helse Sør-Øst, har laget 6 undervisningsfilmer om
barnepalliasjon, der hver enkelt fagperson forteller litt om sine oppgaver i teamet.
Filmene er kun av 3 - 7 minutters varighet, og må gjerne brukes i undervisning for
helsepersonell.

Intro - https://vimeo.com/676196312
Barnelegen - https://vimeo.com/672854089
Psykologen - https://vimeo.com/672855580
Sosionomen- https://vimeo.com/676195636
Anestesilegen - https://vimeo.com/676201826
Sykepleieren - https://vimeo.com/672854792

I samarbeid med Fagfokus AS arrangerte Palliativt team for barn og unge, Helse
Sør-Øst, den 3. Barnepalliasjonskonferansen 19-20. mai, som etter vår mening ble
en skikkelig suksess!
Med omkring 370 deltakere, hvorav halvparten var tilstede på flotte Lily Hotel Kløfta og
resten deltok digitalt, ble dette en fin møteplass for alle oss som er engasjert i aktiv,
tverrfaglig og helhetlig omsorg for barn og unge som LEVER med alvorlig sykdom.

Tilsammen 25 inspirerende foredrag, hvorav 22 fra Norge, viste hva som rører seg innen
dette relativt nye, tverrfaglige fagfeltet. Stor takk til alle de dyktige sykepleierne,
barnelegene, ergoterapeutene, forskerne, fysioterapeutene, pedagogene, psykologene,
musikkterapeutene, ernæringsfysiologene, og ikke minst de frivillige som bidro til
konferansen.

Justin Baker i samtale med Anja Lee
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Chief QoLA, Dr. Justin Baker, MD, Division of Quality of Life and Palliative Care,
Director of St. Jude Children’s palliative care team ved fra St. Jude Children’s Cancer
Research Hospital i Memphis, USA, hadde to inspirerende og tankevekkende foredrag:
“Care of the imminently dying child” og “Self-care and resilience” - spesielt viktig for oss
som jobber med alvorlig syke barn og unge. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579997/
Barnelege Karin Bäckdahl, fra Lille Erstagården i Stockholm, hadde en meget god
forelesning om «Pediatric palliative care and pain management in children with severe
neurological disease». Vi fikk nyttige tips for å kunne bidra til best mulig livskvalitet i
denne pasientgruppen, som er den største innen barnepalliasjon.
https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/12/Viktigt-med-fortsatt-utveckling-av-barnp
alliation/
Eva Mari Vestre og Marianne Mork Alnæs, begge barne- og fagutviklingssykepleiere
på Rikshospitalet i Oslo, delte funn fra sin viktige masteroppgave om
Beslutningsprosessen i barnepalliative forløp. Flott bidrag til norsk forskning innen
barnepalliasjon!
https://sykepleien.no/forskning/2021/01/til-barnets-beste-beslutningsprosessen-om-avslu
tte-livsforlengende-behandling

Musikkterapeut PhD Stine Camilla Blichfeldt Ærø tok oss med på en magisk reise - i
luftballong og papirfly! Skulle ønske at alle barn, søsken og foreldre hadde muligheten til
å hente mot og kraft på denne måten, spesielt barn og ungdom som lever med alvorlig,
livsbegrensende sykdom.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/13594575211029109
https://docplayer.me/210512761-Musikkterapi-for-barn-i-palliasjon.html
Tanja Pedersen, overlege, neonatolog og medlem av barnepalliativt team på
Haukeland, hadde et sterkt innlegg om pre-og perinatal palliasjon, med mange praktiske
tips om den lille forskjellen som betyr alt for foreldre og søsken som mister et barn.
Haukeland sykehus har etablert et perinatalt, tverrfaglig team med medlemmer både fra
kvinne- og barneklinikken, som sørger for kontinuitet i forløp der det er påvist alvorlige
avvik hos foster eller annen årsak til forventet komplisert perinatalt forløp.
En hel gjeng av dyktige forskere fra OsloMet ga oss smakebiter av alt det spennende
som skjer i norsk barnepalliasjonsforskning; nettopp det kunnskapsgrunnlaget vi trenger
for å bygge opp et faglig sterkt og solid tilbud i Norge. https://uni.oslomet.no/chip/
Overlege Vegard Hovland greide kunststykket å gi oss et grundig, men kortfattet
sammendrag av palliativ behandling for barn med kronisk respirasjonssvikt - gjennom
alle faser av forløpet!
Prosjektledere fra Nordre Aasen, Frambu, Løvemammaene og FFB informerte om
hvordan prosjektmidler til private stiftelser og organisasjoner kan bidra til et helhetlig
tilbud til barn og familier.
Det var stor interesse for forsker Marianne Nordstrøms innlegg om The Carer Support
Needs Assessment Tool Paediatric (c), et verktøy for kartlegging, vurdering og
prioritering av behovene til foresatte som har barn med livsbegrensende eller livstruende
sykdom.
Last but not least! Konferansier Einar Bryne gjorde en fantastisk jobb gjennom to
tettpakkede dager! Einar hadde full oversikt, stålkontroll, og kloke ord fra en dyktig
kliniker i bagasjen! Hjertelig takk til alle deltakerne for inspirerende dager på Kløfta

❤️

Hold av 20-21.mars 2023 til den 4. nasjonale Barnepalliasjonskonferansen!
https://fagfokus.no/konferanser/barnepalliasjonskonferansen-2023/
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Mandag 23.5. arrangerte Barnekreftforeningen en temakveld om barnepalliasjon for et
publikum på omkring 200, hvorav halvparten var tilstede i Wergelandsalen på Litteraturhuset
i Oslo og resten på stream. Kveldens konferansier var Henriette Brusgaard.
Etter nydelig åpning ved musikkterapeutene fra Oslo universitetssykehus fikk vi en
introduksjon til tema ved daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen.
Deretter presenterte Anja Lee, overlege og fagansvarlig for regionalt palliativt team for barn
og unge i Helse Sør-Øst, en oversikt over situasjonen i Norge. Kort oppsummert er den
norske helsetjenesten bare helt i startgropa når det gjelder likeverdige tjenester innen
barnepalliasjon, uavhengig av geografi. Hovedutfordringen er manglende finansiering av
regionale og lokale barnepalliative team.
Norgesvenn, Dr. Justin Baker fra Children’s Cancer Hospital i Memphis, som noen dager
tidligere hadde deltatt på den 3. nasjonale barnepalliasjonskonferansen, hadde en samtale
med familien Eggesbø Coll. De mistet sin sønn Bernardo, 16 år, sommeren 2021, og har
siden etablert en stiftelse som har til formål å øke livskvaliteten til barn og familier som er
rammet av osteosarkom: https://www.thebardofoundation.org
I samtalen fortalte foreldrene hvordan de opplevde å bli introdusert til, og fulgt opp av et
barnepalliativt team, og hvordan dette bidro til best mulig livskvalitet for Bernardo helt til det
siste.
Det var mange i salen som måtte tørke tårene, også politikerne og fagpersonene som satt
på første rad, og som deltok i den etterfølgende paneldiskusjonen: Olaug Bollestad (KrF),
Marian Hussein (SV), statssekretær for helseministeren, Karl Kristian Bekeng (Ap),
representant for Løvemammaene Bettina Lindgren, klinikkleder for Barne-og
ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ellen Ruud, leder for
Barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad, barneonkolog og leder for
kompetansenettverket solide svulster barn, Maria W. Gunnes, og overlege og onkolog
Bendik Lund fra St. Olavs hospital.

Allerede påfølgende dag, og som lovet fra scenekanten under panelsamtalen, leverte Marian
Hussein (SV) et representantforslag om helhetlig barnepalliasjon:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforsl
ag/2021-2022/dok8-202122-256s/?all=true
Saken er nå til behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité, og vi venter spent på
debatten og forhåpentligvis et vedtak i løpet av høsten 2022.

Internasjonal palliasjon
NFPM er medlem av IAHPC (International Association for Hospice & Palliative Care) og
mottar månedlig nyhetsbrev. Siste nyhetsbrev fra mai og juni kan leses på IAHPC
hjemmeside ved å følge denne linken:
May Newsletter - International Association for Hospice & Palliative Care
(hospicecare.com)
IAHPC Hospice Palliative Care News Digest, June 2022 - styret.nfpm@gmail.com Gmail (google.com)
I siste nyhetsbrev fra mai legger de to lederne Lucas Radbruch og Liliana De Lima frem
årsrapporten for IAHPC for 2021. Den er organisert etter IAHPC`s fire kjerneområder:
Advocacy, Education, Research and Dissemination and Communication.
Advocacy eller beslutningspåvirkning utøves mot sentrale organisasjoner som
underkomiteer i FN, WHO og mot enkelte lands regjeringer. Viktige tema her har vært
tilgjengelighet til basale medikamenter for lindring i alle land. Flere møter var
tilgjengelige for medlemmer siste året gjennom ulike virtuelle plattformer.
Education eller utdannelse og kompetanseheving er særlig rettet mot utviklingsland
(LMIC`s Low and Middle Income Countries) der palliasjon ikke har vært prioritert eller
tilgjengelig for alle. IAHPC gir blant annet stipend til deltagere fra ulike land for
deltagelse i internasjonale møter og kongresser. I forbindelse med World Hospice
Paliative Care Day 2021 var IAHPC en av sponsorer for “a webinar with the United
Nations University International Institute of Global Health, featuring two panels of
speakers from health ministries in Lower- and -Middle Income countries in dialogue with
civil society organizations working to improve access to palliative care in those same
countries.”
Under forskning og utvikling understrekes at IAHPC arbeider for en evidence-based
basis for internasjonalt palliativ kompetanseheving. Blant annet nevnes fra 2021
prosjektet med utvikling av “Pallipedia” (Pallipedia - The Free Online Palliative Care
Dictionary) og forskningsprosjekter med tema innen hvordan Covid-19 pandemien
påvirket helsepersonell innen palliasjon i store deler av verden. En oppdatering av

“Palliative Care Atlas for Latin America” og et prosjekt fra Argentina kalt “The Global
Palliative Care Database” som vil registrere epidemiologiske og demografiske data om
palliative pasienter “worldwide”. Se Welcome – Global Palliative Care Database
(hospicecare.com)
Dissemination and Communication delen handler om hvordan forbedre informasjon
og utbredelse av hva IAHPC står for og holder på med gjennom forbedring av
hjemmeside, nyhetsbrevene som sendes til alle medlemmer og påvirkning i media, bruk
av ny teknologi.
NFPM har vært foreningsmedlem av IAHPC de siste to årene og ønsker på denne
måten å støtte det arbeidet IAHPC gjør i forhold til å bedre tilgjengelighet av essensielle
medisiner og kompetanse i palliasjon i alle land med særlig vekt på utviklingsland
(LMIC`s).

Internasjonalt samarbeid
Vi får av og til forespørsler fra ikke statlige organisasjoner (NGO) som ønsker å opprette
samarbeidsprosjekter med kliniske miljøer her i Norge. Et prosjekt fra Kroatia: “National
alliance for informal palliative care”, ønsker et norsk partnerskap for
erfaringsutveksling. Et annen henvendelse har kommet fra Hospice Casa Sperantei i
Romania, som ønsker partnerskap i forhold til å utvikle en koordinert modell for palliativ
omsorg. Dette er spennende prosjekter, og dersom noen er interessert i en slik type
samarbeid, ta gjerne kontakt med oss!

Besøk til palliativt team på sykehus i Tanzania, et reisebrev
av Torstein Hagen Michelet, palliativ avd., Ahus, og styremedlem NFPM, juni 2022

Jeg var i mai i år så heldig å få komme tilbake til Haydom Lutheran Hospital, der
jeg hadde et kortere arbeidsforhold for 12 år siden. Denne gang var jeg kun på besøk,
og med den hensikt å bli mer kjent med det palliative arbeidet som gjøres og
forhåpentligvis tilbringe neste overlegepermisjonen der.
Sykehuset ligger på landsbygda i nordvestlige del av Tanzania, har noe over 400 senger
og et primæropptaksområde med rundt 500.000 mennesker. Selv om byen/tettstedet har
fått bedret tjenestetilbud og infrastruktur de siste årene, er det fortsatt 30 mil på veier av
varierende kvalitet til nærmeste større by. Sykehuset er nå eid av den lutherske kirken i
Tanzania, og har etter landets målestokk et godt tilbud og er velrennomert. Det er mange
nordmenn som har besøkt eller jobbet ved sykehuset.

Hovedinngang til sykehuset.

På vei til hjemmebesøk

Legekollega dr. Njoroge

Palliativt team har holdt på i over 10 år, og består av sykepleiere i to 60%-stillinger.
Ingen leger er tilknyttet teamet fast, men konsulteres ved behov. Det er ingen egne
senger, men det gjøres tilsyn og ofte hjemmebesøk. Rundt 2/3 av pasientene har
cancersykdom, resten fordeler seg på andre diagnosegrupper, der HIV-pasienter er den
største gruppen. Mye av grunntanken om helhetlig tilnærming og involvering av
pårørende er gjenkjennbart, men begrenset tilgang på medisiner er en stor utfordring.
Det er eksempelvis ikke tilgjengelig eller bruk av morfin til parenteral bruk. Derimot er
det tilgjengelig morfin tabl., depottabl. og mikstur, men en av mange utfordringer oppstår
når pasienten ikke kan ta eller nyttiggjøre seg av perorale opioider. Det er tilgjengelig
peroralt tramadol, paracetamol, steroider, div. NSAIDs, metoklopramid og haloperidol.
Det er imponerende å se hva de får til med begrensede ressurser, og det er tydelig at
arbeidet gjør en forskjell for de som har kontakt med teamet. Men som så mange andre
steder, driftes det av ildsjeler.

Medisinskapet til palliativt team

Morfin mikstur på kanne

Lesere som har erfaring med eller kunnskap om palliativt arbeid internasjonalt
oppfordres til å dele sine erfaringer og opplevelser med andre i senere nyhetsbrevet. Vi
trenger internasjonalt engasjement, og samtidig bli påminnet om hvor privilegert vi er i
vår del av verden. Og når det sies at «det er så annerledes i andre deler av verden», så er det nok her i Norge det er annerledes!

Doktorgrader i palliativ medisin:
Nina Hjorth disputerte 10. juni ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “ End-of-life
care: Patients´preferences and relatives´ experiences, with focus on communication and
advance care planning”.
Temaet for prøveforelesning: “Forhåndssamtaler i Norge- hva skal til for nasjonal
implementering, drift og monitorering”.
1. opponent: Prof Mette Asbjørg Neergaard, Aarhus Universitet, Danmark.
2. opponent: Ph.d. Christian von Plessen, Direction générale de la santé et Unisanté,
Sveits
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Prof. II Dagny Faksvåg Haugen, førsteamanuensis Margrethe Aase Schaufel
og ph.d. Katrin Ruth Sigurdardottir.

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

★ 16. -18. november 2022 Aarhus
12th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre
★ 20. - 21. mars 2023
https://fagfokus.no/konferanser/barnepalliasjonskonferansen-2023/

★ 15. - 17. juni 2023
https://eapccongress.eu/2023/

