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Kjære medlemmer (v/ Anne-Tove Brenne, leder NFPM)
Høsten er her og det er tid for et nytt medlemsbrevet fra NFPM. Det er stor aktivitet. Styret har i det
siste vært opptatt av å komme med innspill til stortingsmeldingen i palliasjon, både via direkte
henvendelse til minister Sylvi Listhaug og Helse- og omsorgsdepartementet, og via de respektive
helseforetakene. De regionale helseforetakene ble invitert til å komme med innspill til
stortingsmeldingen med frist i disse dager. Vi håper flere av dere har vært involvert i dette arbeidet.
Andre saker styret jobber med er muligheten for å få etablert et norsk kurstilbud i palliativ medisin for
leger tilsvarende Nordic Specialist Course in Palliative Medicine. Denne uken (uke 39) startet det
niende nordiske kurset opp med ni norske deltagere. Dette er for lite til å dekke dagens behov for
leger med spesialkompetanse i palliasjon, og vi håper inderlig at stortingsmeldingen legger føringer
for at det skal opprettes et norsk kursalternativ. Vi venter altså spent på stortingsmeldingen.

Onkologisk Forum 2019
Årets onkologisk forum arrangeres i Tromsø 21. og 22. november. NFPM har satt palliasjon til
pasienter med gynekologisk kreft på agendaen, og vi skal ha deler av vår parallellsesjon sammen
med Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi.
Onkologisk Forum Tromsø 21 - 22 nov 2019 heimesida Lenke
Palliativt program Onkologisk forum Tromsø (NFPM) Lenke

NFPM årsmøte 2019
Årsmøtet 2019 i NFPM vert torsdag 21.11.19 kl 17.35 - 18.30 i Tromsø. Hotell og rom vert annonsert
seinare. Fristen for å melda saker skriftleg til årsmøtet er 10.10.19. Send til
kasserer.nfpm@gmail.com.
Innkalling til årsmøtet kjem på epost innan 06.11.19.

Landskonferansen i Palliasjon 2020 (v/ Anne-Tove Brenne)
Planleggingen av neste års Landskonferanse i Palliasjon er godt i gang. Konferansen vil finne sted på
Clarion Hotel The Hub i Oslo 9.-11. september 2020. Konferansen vil ha foredragsholdere av ypperste
klasse fra både inn-og utland, være tverrfaglig og ta for seg tema som er aktuelle for både spesialist-
og kommunehelsetjenesten. Et foreløpig program vil bli lagt ut på konferansens hjemmeside i løpet av
kort tid. Påmelding åpner 6. januar 2020. Vi håper dere kan spre informasjon om konferansen til alle
potensielle deltakere dere kjenner! Lenke til flyer.
Program Landskonferansen 09.-11.09. 2020 i Oslo Lenke

https://onkologiskforum.org/
https://onkologiskforum.org/det_norske_radiumhospitals_kreftforskningsforma_l_6a42e0d7/files/other/c4f0fea1-83da-4bdb-b38f-fedf5ae66946.service.file
https://drive.google.com/file/d/0B1WJt935RomReEdjcFlnTkNZR2x1SWY4ak5JQ2hKZ1ZOTkZv/view?usp=sharing
http://landskonferansenipalliasjon.no/


Hva skjer med E-læringen? (v/ Målfrid Holmaas Bjørgaas)
Ei arbeidsgruppe i foreningen har det siste året jobbet med oppdatering av gamle E-læringsmoduler
om palliative tema og også utarbeidet nye moduler. De er tilgjengelige fra Den Norske Legeforenings
hjemmeside, både for medlemmer i DNLF og andre (f.eks sykepleiere). Aktuelle lenker ligger også på
hjemmesiden til Norsk forening for palliativ medisin.
Hver modul krever ca 45 min og egner seg godt for både større og mindre grupper. E-læringen er
tilpasset tverrfaglig kompetanseheving i palliative team eller kommunal pleie- og omsorgstjeneste, og
kan brukes av leger både som internundervisning til kompetanseområdet palliativ medisin og i
allmennmedisinske veiledningsgrupper og kollegagrupper.
Tidligere moduler som fortsatt er tilgjengelige:

● Den døende pasienten 1,2 og 3 (Ronny Dalene, Skien)
● Palliativ kirurgi 1 og 2 (Hartwig Kørner, Stavanger)
● Truende tverrsnitt (Sigve Andersen, Tromsø)
● Grunnprinsipper for kreftsmerter 1 og 2 (Sebastian von Hofacker, Bergen)
● Eutanasi (Dagny Faksvåg Haugen, Bergen)

Nye moduler siste året :
● Tung pust (Målfrid Holmaas Bjørgaas, Stavanger)
● Lindrende sedering (Sebastian von Hofacker, Bergen)
● Palliasjon og førerkort (Målfrid Holmaas Bjørgaas, Stavanger)

Det planlegges flere moduler etterhvert, så følg med! Kom gjerne med ønsker om nye tema.
Kontaktpersoner: Ronny Dalene r-dalene@online.no (leder i E-læringsgruppa) eller Målfrid H.
Bjørgaas bjml@sus.no (styremedlem i NFPM og med i E-læringsgruppa )

Høringer (v/ Målfrid Holmaas Bjørgaas)
Styret i NFPM følger kontinuerlig med på annonsering av nye høringer, de fleste får vi via DNLF som
sender ut til underforeningene. Våre kommentarer bidrar så til samlede høringsuttalelser fra DNLF.
Foreningen har bidratt til følgende høringer så langt i 2019:

● NOU 2019:14: Tvangsbegrensningsloven - forslag til felles regler om tvang og inngrep uten
samtykke i helse- og omsorgstjenesten

● Forslag til endringer i helsepersonellovens §29c - Enklere tilgang til helseopplysninger for
kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

● NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland (om eksponering / filming / bildebruk bl.a i helsetjenesten)
● Å bygge broer - Samhandling for pasienter med langvarig behov for koordinerte helsetjenester
● Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode / hals-kreft
● Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.
● NOU 2018:16 Det viktigste først, Blankholm-utvalgets rapport om prioritering i

kommunehelsetjenesten
● Forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon
● Forslag til nasjonale retningslinjer for medisinutdanningen

Internasjonal palliasjon (v/Målfrid Holmaas Bjørgaas)
I forbindelse med overlegepermisjon våren 2019 fikk jeg anledning til å besøke det nasjonale
kreftsenteret i Tashkent, Usbekistan. En onkolog der har fått ansvaret for utvikling av det palliative

mailto:r-dalene@online.no
mailto:bjml@sus.no


tilbudet i landet. Jeg fikk delta med undervisning om palliasjon på en onkologisk konferanse i
Samarkand i mai.
Tilpasset smertebehandling til palliative pasienter er så langt nærmest ikke eksisterende, og palliasjon
som en tverrfaglig tilnærming er ukjent. Det er store utfordringer på alle områder, både når det gjelder
faglig kompetanse, etisk refleksjon, organisering av tjenester og politiske føringer.
Tilgangen til opiater er sterkt begrenset, Morfin er kun tilgjengelig som injeksjonsvæske, og
forskrivningsreglene er svært strenge. De aller fleste palliative pasienter har ikke tilgang til
smertelindring utover Paracet, Nsaids og evt Tramadol.
Døden er i stor grad tabu i sentral-Asia, som i store deler av Asia ellers. Legene snakker ikke med
pasientene om kreftdiagnoser eller behandlingssvikt. Når palliativ kjemoterapi slutter å virke skrives
pasientene stort sett ut fra sykehuset uten informasjon og blir overlatt til seg selv og de pårørende.
Legene vegrer seg mot at de skal dø på sykehuset. Både leger, pasienter og pårørende er redde for
opiater generelt, og legene frykter i tillegg sanksjoner hvis pasientene f.eks har fått morfin før de dør.
Onkologen jeg møtte på kreftsykehuset brenner virkelig for palliasjon og gjør det han kan, men
motvinden er sterk og bakkene bratte.  Myndighetene utsetter stadig nødvendige vedtak som kan
åpne for endringer. Den gjennomgående korrupsjonen i alle samfunnslag er en sterk kraft for status
quo fordi endringer kan true både offisielle og hemmelige privilegier ledere har opparbeidet seg i
systemet. Og ingenting kan settes i gang uten ordre fra høyeste hold.
International Association of Hospice and Palliative Care - IAHPC (med hovedkontor i USA) jobber for
palliasjon i alle verdensdeler.Slik presenterer de seg selv: “We serve as a global platform to inspire,
inform, influence, and empower individuals, governments and organizations to increase access and
optimize the practice of palliative care.” De jobber opp mot og sammen med WHO, med advocacy i
forhold til politiske myndigheter og fagmiljø. Slik håper de at tilgangen til palliativ smertebehandling,
kompetanseutvikling osv gradvis kan bli bedre.
Jeg vil oppfordre dere til å bli medlemmer i IAHPC (https://hospicecare.com)og få informasjon om
internasjonal palliasjon i form av medlemsbrev og artikler de publiserer. Aktuelle internasjonale
konferanser blir også annonsert. Det er også mulighet til å yte en ekstra skjerv slik at kolleger i
fattigere kår får mulighet til å delta på kurs og konferanser i utlandet.

På onkologisk konferanse i Samarkand

https://hospicecare.com/


Oxford Textbook of Palliative Medicine:
me minner om at me har eit prøveabonnement
Me minner om at me har eit prøveabonnement på den elektroniske utgåva med tilgang via
heimesida til NFPM. Innlogging via Legeforeningen. Lenke til informasjon om innlogginga.

Det er forskjell i medlemslistene som NFPM har og dei listene som Legeforeninga har. Det vert
gjort ein gjennomgang av dette.
Endre Røynstrand

Internasjonal konferanse om omsorg til døende og deres pårørende, 6. - 7. november 2019 i
Bergen

A Good Ending – Good for All
Lenke

Koding siste nytt (v/ Endre Røynstrand)
Kodegruppa prøvar å få til eit møte med Helsedirektoratet, og håpar å få dette til i november.
Vedlagt oversikt over koding slik kodegruppa forstår retningslinjene så langt.
Frå neste år skal det ikkje lenger vere nasjonale særkoder, men nye særegne prosedyrekoder, så då
må me lage ny oversikt.
Lenke

NFPM har deltatt på første ordinære Faglandsråd på Sundvolden hotell 11.-12. september
(v/Arve Nordbø)

https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199656097.001.0001/med-9780199656097
https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199656097.001.0001/med-9780199656097
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Oxford-Textbook-of-Palliative-Medicine/
https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Nyheter/A-Good-Ending--Good-for-All-/
https://www.uib.no/en/k1/119363/good-ending-%E2%80%93-good-all
https://drive.google.com/file/d/0B1WJt935RomRTWVlandlS1laZXZvV1NPTFEtM21WYktvemRr/view?usp=sharing


Legeforeningen omorganiserte og forsterket sin fagakse i 2018 og ny struktur med Fagstyre og
Faglandsråd ble vedtatt på Landstyremøte dette året. Fagstyret er organisert direkte under
Sentralstyret og forbereder blant annet saker for Faglandsråd som holdes en gang per år, ifølge
reglene minimum 3 uker før Landstyremøtet.

NFPM som spesialforening har observatørstatus og som alle medlemmer av legeforeningen møte- og
tale-rett på Faglandsråd, ikke stemmerett. Ønsker vi å fremme egne saker for fagstyret og
faglandsråd må disse fremmes gjennom en av de fagmedisinske foreningene (les: foreninger for
godkjente kliniske spesialiteter).

Vi som nå sitter i styret for NFPM mente det var viktig å delta på årets Faglandsråd for å lære hvordan
fremme egne saker, etablere kontakter til de fagmedisinske foreningene og legeforeningens
sekretariat, samt drive lobbyvirksomhet. Vi tenker at i det videre arbeidet med å få palliativ medisin
godkjent som påbygningsspesialitet og arbeidet for en norsk teoretisk utdanning til
kompetanseområdet/spesialiteten Palliativ Medisin blir det viktig å ha legeforeningen med på laget.

Svensk Förening för Palliativ Medicin:
https://slf.se/svensk-forening-for-palliativ-medicin/

Foreningen for Palliativ Indsats:
https://www.palliativ.dk/

Venleg helsing

Anne-Tove Brenne og Endre Røynstrand
Leiar Medlemsansvarleg

https://slf.se/svensk-forening-for-palliativ-medicin/
https://www.palliativ.dk/

