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Kjære alle medlemmer i NFPM
Takk for sist!
Det var overstrømmende å se så mange leger delta på landskonferansen i palliasjon
i Molde. Totalt var det 89 leger påmeldt, og de fleste er medlemmer av NFPM, som
nå har over 220 medlemmer. Det er gledelig at miljøet vårt vokser seg sterkt og
klarer å rekruttere for fremtidens palliasjon!
Vi har dedikert dette medlemsbrevet til landskonferansen og årsmøte 2022.
God lesning!

Hilsen Anne

Landskonferansen i palliasjon Molde 14-16. september:

Å stille kompasset på riktig kurs

Onsdag 14.09. - Fra frivillighet til fag

Etter en kort hilsen fra statsråd Ingvild Kjerkhol, ble dagen innledet av Kjell Erik
Strømskag,  forfatter av boken “Og nå skal jeg dø: Hospicebevegelsen og
palliasjonens historie i Norge”. Vi fikk et tilbakeblikk gjennom fagets historie, og noen
betraktninger rundt fagets fremtid i et foredrag spekket med både humor og alvor, og
referanser til Bjørnsons siste reise.

Torunn Elin Wester og Stein Kaasa fulgte som innlegg nummer to, med en fin og
oversiktlig redegjørelse for den videre oppfølgingen av stortingsmelding 24. Sporty
som de er, stilte de opp på mindre enn 24 timers varsel, men det ble et godt og nyttig
innlegg. Vi fikk også høre litt om den nye storsatsingen Mypath.

Anne-Tove Brenne måtte dessverre melde forfall, og temaet “Tidlig palliasjon - hva er
det, og hvorfor?” ble isteden belyst av et tospann som ble kastet sammen for
anledningen, og som gjorde en hederlig innsats for å belyse temaet. Anne Fasting



redegjorde for bakgrunn og forskning som foreligger på temaet, mens Liv Ågot
Hågensen presenterte Orkdalsmodellen, og som kreftsykepleier i regionen har
inngående kjennskap til. Takk til dem begge!

Plenumssesjonen ble avsluttet med nok et tospann, denne gangen med temaet
forhåndssamtaler og palliativ plan Møre og Romsdal. Bardo Driller er anestesilege
og lege på palliativt team i Molde, mens Tanja Alme er kreftsykepleier i Sula
kommune, og primus motor for ressursgruppen palliativ plan i Møre og Romsdal. Det
ble et fint innblikk i hvordan man kan jobbe systematisk med forhåndssamtaler og
palliativ plan.

I legenes profesjonsspesifikke parallellsesjon diskuterte vi den nye spesialiteten i
palliativ medisin med stort oppmøte og stort engasjement. Marie Thoresen
representerer Helsedirektoratet i dette arbeidet, og presenterte hovedtrekkene.
Deretter hadde vi en livlig debatt/innspillsrunde som var svært nyttig for det videre
arbeidet med den nye spesialiteten. Takk til alle som bidro!

Torsdag 15.09. - Å stake ut kursen

Dagen ble åpnet med foredrag om Pårørende og ALS ved spesialsykepleier Eli
Bjordal fra Molde. Hun refererte fra sin masteroppgave om samme tema, en
kvalitativ studie med intervjuer av pårørende til ALS pasienter etter deres død og
hvordan de opplevde å stå i denne rollen. Det kom frem mange interessante
observasjoner både i hvor stor grad man blir sett som pårørende og hvilken svær
belastning det egentlig er over lang tid. Elementer av dårlig samvittighet, ventesorg
og ønske om at det snart må være over ble berørt. For mange ble det en lettelse når
pasienten endelig døde selv om den følelsen var vanskelig å akseptere.

Neste foredrag fulgte naturlig etter det første med tittel: Ventesorg; bearbeiding av
sorg i tidlig fase med fokus på pårørende ved Erling Vik Nordbrønd og Håvard Ervik,
begge sykehusprester i Møre og Romsdal. Gjennom en dialog illustrert med flotte
bilder tok de frem kasuistikker fra egen praksis og gode tekster som bandt dette fint
sammen og illustrerte hvor forskjellig ventesorg kan oppleves for pårørende og hvor
vanskelig det kan være å snakke med sine nærmeste om at døden nærmer seg.

Janne Fjelde Thu holdt et veldig engasjerende innlegg om Familien i krise – Hvordan
ønsker man å bli møtt av helsepersonell? Janne Fjelde er med i Løvemammaenes
barnepalliasjonskomité fordi hun brenner for at barnepalliasjon skal inn i alle
lokalsykehus. Hun og familien opplevde å få et barn med alvorlig hjerneskade etter
fødsel som følge av en sjelden genfeil med hyperinsulinisme. Vi fikk være med på
mange møter med helsevesenet i løpet av årene Lucas levde, gode og mange ikke
så gode erfaringer. Familien visste at Lucas ville få et kort liv, og valgte hele tiden å
fokusere på livskvalitet i stedet for livsforlengelse. Dette ble oppsummert i noen



tydelige og gode råd til alt helsepersonell som møter familier med alvorlig syke barn.
Foredraget berørte både foredragsholder og de fleste i salen i stor grad.

Denne sesjonen ble avsluttet med foredrag av Thomas Gorlén, fastlege fra
København som også har fullført NSCPM. Palliasjon som en integrert del av
fastlegens arbeid – erfaringer fra København. Gorlén er medforfatter i DSAMs
Veileder i palliativ medisin og har vært med å utarbeide en appen: Palliation i
praksis, som kan lastes ned gratis. Gjennom studier gjort i Danmark kom det frem at
de fleste pasienter ønsker å dø i eget hjem og at et flertall da primært ønsker
fastlegen «som tauholder». Om hjemmedød lot seg gjennomføre var avhengig av at
det var en ansvarlig lege i forløpet, at egen lege kom på hjemmebesøk og at
pasienten hadde en partner eller andre rundt seg.

Gorlén tok også opp et tilbakevendende dilemma
fastleger opplever når pasienten henvises direkte til
spesialiserte palliative team fra for eksempel onkolog.
Fastlege ble da ofte forbigått og mistet mulighet til å
etablere et godt forhold til pasient og pårørende tidlig i
forløpet. For å trygge fastleger i rollen og forbedre
palliasjon i allmennpraksis ble det utarbeidet et praktisk
kursopplegg som kunne holdes i smågrupper hands-on,
for eksempel bruk av sc injeksjoner i lindrende
behandling og kasuistikkbasert undervisningsprogram
om lindrende behandling i livets siste fase. I tillegg

mulighet for å slå opp i nevnte DSAM veileder og appen, samt at det ble opprettet en
palliativ rådgivningstelefon i regionen for lege-til-lege konsultasjoner.

Parallellsesjonene var godt besøkt

Sunniva Gylver



Det var stor interesse for kommunikasjons-parallellen
som ble holdt av Siri Steine og Sebastian von Hofacker.
Fokuset var kommunikasjon i en familiesamtale. For alle
som ønsker mer av dette eller som dessverre ikke fikk
plass, så minnes det om Røroskurset 2023!

Fredag 16.09  - Nye horisonter

Bente Ervik, Kreftsykepleier, PhD, Regionalt kompetansesenter for lindrende
behandling, Helse Nord var leder av vitenskapelig komité og delte ut to priser.

Gunnhild Jakobsen fra Trondheim vant abstraktprisen for Medikamentell behandling
av insomni hos kreftpasienter, og er hovedforfatter med Karin Sjue, Ørnulf Paulsen,
Stein Kaaså, Marianne Hjermstad og Pål Klepstad.

Posterprisen gikk til Aart Huurnink fra Stavanger med posteren Workshop om
barnepalliasjon: brukerperspektivet. Aart var hovedforfatter med Hege Synnøve
Hetland som medforfatter.

Stein Kaasa redegjorde for synspunkter rundt palliativ medisin som egen medisinsk
spesialitet og hva det kan bety for framtidens palliasjon.

Reidar Tyssen ved Universitetet i Oslo belyste temaet utbrenthet hos helsepersonell
og Kristine Haga Sørlie fra KS fortalte engasjert om satsing og samarbeid for å heve
kompetansen i etikk og refleksjonsvideoer om åpenhet om døden. Videoene kan
man finne på KS sine nettsider:
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etisk-ko
mpetanseheving/lindrende-behandling-og-omsorg/

Gitte Koksvik ved NTNU avsluttet fredagens plenum med foredrag om døden som et
kulturelt fenomen og ga oss innblikk i hva døden og lidelsen har representert som
symbol til ulike tider.

Fredagen avsluttet med musikk ved Ole Kristian Gundersen  og forfatter Edvard
Hoem som leste passasje fra boka Felemakeren.



For andre gang i Landskonferansens historie var det en egen parallellsesjon
om barnepalliasjon.

Psykologspesialist Trude Rønvik fra Palliativt team for barn og unge (PALBU) ved
Oslo universitetssykehus, HSØ, holdt et tankevekkende foredrag om transisjon, fra
ungdom til voksen i et barnepalliativt forløp. Publikum, som til vanlig jobber i
voksenpalliasjon, viste stor interesse for en tematikk som de vil møte stadig oftere i
årene som kommer.

Psykologspesialist Alexander Mogestad fra PALBU, Helse Midt-Norge ved St. Olavs
hospital hadde et flott framlegg om teamets arbeid i regionen, med utgangspunkt i
St. Olavs hospital. På en underholdende og lun måte presenterte han en historie
som vi alle kjenner igjen, vi som jobber med å bygge opp dette fagfeltet i Norge.

Parallellsesjonen ble avsluttet med et klokt og fint innlegg ved seksjonsoverlege
Kathinka Aslaksen fra Sykehuset Sørlandet i Kristiansand. Hun snakket om hvordan
palliasjon kan og må integreres i arbeidet ved barnehabiliteringen. Spesielt
fremhevet hun de gode strukturene som allerede ligger der, både i
spesialisthelsetjenesten, i kommunene og i samarbeidet mellom tjenestenivåene.
Systematisk bruk av forhåndssamtaler og beredskapsplaner vil også kunne bidra til
enda bedre og tryggere overganger, både mellom tjenestenivåene og fra ungdom til
voksen.

Forskningsnettverket CHIP – Children in palliation – et samarbeid mellom OsloMet
og Regionalt palliativ team for barn og unge ved Oslo universitetssykehus, var
representert med et muntlig innlegg ved barnelege Anja Lee fra PALBU, HSØ, som



delte funn fra studien «Pasientrapporterte utfallsmål i barnepalliasjon – funn fra en
scoping review». Studien vil bli publisert i løpet av høsten. En beskrivelse av studien
er tidligere publisert her: Patient-reported outcome measures in pediatric palliative
care-a protocol for a scoping review - PubMed (nih.gov)

Forskningsnettverket CHIP presenterte også en poster om «Å gi rom for både livet
og døden» fra en studie som er publisert her: Making room for life and death at the
same time - a qualitative study of health and social care professionals' understanding
and use of the concept of paediatric palliative care - PubMed (nih.gov)

Sosialt program

Minst like viktig som det faglige
programmet, er det å treffe kolleger fra
fjern og nær, knytte nye kontakter, dele
erfaringer og inspirere hverandre.
Landskonferansen i Molde ga oss mulighet
for å dele opplevelser og det sosiale
programmet favnet natur, historie, samtale
og musikk.
Onsdag stilte Spellemannprisvinnende Ola
Kvernberg sammen med Stian Carstensen
og ga publikum i Bjørnsonsalen glede og
energi gjennom humoristiske og tempofylte
viser.

Mange deltakere tok turen til Molde domkirke for samtale med Sunniva Gylver som
belyste at mellom krise, sorg og eksistensialitet, finnes det også rom for håp og
muligheter. Innslaget var ispedd musikk og bilder tatt av Noah Gylver.
Fire deltakere hadde meldt seg på omvisning ved Romsdals museum med
informasjon og omvisning i utstillingen av Romsdalshistorier.
Onsdagen avsluttet med tapas, god drikke og minglekveld ved Scandic Alexandria.

Etter en fin dag med plenum og parallellsesjoner var det duket for festmiddag i
Bjørnsonsalen. Avslutning av middagen med slagferdig takk for maten tale, takk til
Endre Røynstrand.

Referat fra årsmøte i NFPM 2022
Tid: Onsdag 14/11-2022 fra kl 16.30-17.30



Sted: Seilet, Molde
Deltagelse: Fysisk oppmøte eller digitalt via Zoom
Tilstede fysisk 44, Tilstede digitalt: 2 , Totalt: 46

Saksliste:
1)    Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer som kan skrive under
møteprotokoll
-Møteleder: Anne Fasting
-Referent: Maren Anne Berglund
-Tellekorps: Kristian Jansen og Torstein Hagen Michelet
-To medlemmer til å signere møteprotokoll: Christina Duwe og Sigve Andersen

2)    Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjennes.

3)    Årsberetning fra styret
Presenteres av styreleder Anne Fasting: det gjøres enkelte endringer/rettinger i
plenum. Årsrapporten godkjennes av årsmøtet.

4)    Regnskap 2021 og budsjett 2023
Regnskap 2021 godkjent av revisor Endre Røynstrand. Budsjettforslag 2023
framlagt. Budsjettforslag godkjennes med endring til 50 000,- for reisevirksomhet for
spesialitetskomiteen for godkjenning av utdanningssteder.

5)    Medlemskontingent 2023
Den er per i dag for yrkesaktive leger kr. 450, for ikke yrkesaktive leger: kr.350.
Medlemskontingenten foreslås uendret, og dette godkjennes.

6)    Vedtektsendringer,
Vedtektsendringer presenteres av Anne Fasting.  Endringer er godkjent av juridisk
avdeling i legeforeningen.

-Punkt 1: Ny definisjon av palliativ medisin: «Med palliativ medisin menes fagfeltet
som tar seg av behandling og forskning hos pasienter i møte med livstruende
sykdom, der målet for behandlingen er å gi pasientene og deres pårørende best
mulig livskvalitet gjennom forebygging og lindring av lidelse, tidlig identifisering,
grundig kartlegging, vurdering og behandling av smerte, og andre problemer av
fysisk, psykososial og åndelig art.»

-Punkt 4: omhandler styremedlemmer og gjenvalg, og om at valget kan gjøres uten
at det er skriftlig.  Ny tekst: «Foreningens valgkomite, som består av tre personer,
legger fram forslag til kandidater i styret samt leder. Leder velges særskilt av
generalforsamlingen. Kasserer og sekretær utpekes internt blant styremedlemmene.
Det er anledning til å stille til gjenvalg to påfølgende ganger. Etter å ha vært ute av



styret en periode, kan man velges inn på nytt. Valget foregår ved skriftlig
avstemming dersom styret eller minst 10 medlemmer framsetter ønske om det.
Styrets sammensetning bør avspeile medlemmenes spesialitet og geografisk
spredning.»

-Punkt 5: Tilføyelse: Ved like stemmetall er leders stemmegivning utslagsgivende.

-Punkt 7: Det åpnes for mulighet for digital deltagelse på
årsmøter/general-forsamlinger. Tilføyelse: Ved like stemmetall er leders
stemmegivning utslagsgivende.

-Punkt 8: I 2011 ga årsmøtet tilslutning til å justere valgordning og legge valget til år
som ender med likt tall, slik at det sammenfaller med Landskonferansen i palliasjon.
Dette er i strid med legeforeningens sentrale regler for valg, nye vedtekter er ikke
endret på dette punkt.

-Punkt 11: nytt punkt omhandler vedtektsendringer og ev. oppløsing av foreningen:
«Vedtektsendringer kan bare skje på foreningens generalforsamling. Det kreves 2/3
flertall for vedtak. Dersom foreningen vedtas oppløst, treffer generalforsamlingen
beslutning om anvendelse av foreningens formue.»

Ellers mindre korreksjoner samt punkt om egenerklæring.
Vedtektsendringer godkjennes av årsmøtet med de endringer som skissert.

7)    Valgkomitéens innstilling:
NFPM skal holde valg på år med ulike tall: neste valg 2023, i henhold til
årsmøtevedtak punkt 6 2020. Valgkomiteen består av Eva Gravdahl, Siri Steine og
Peder Broen.
Valgkomiteen ved Peder Broen presenterer forslag til nye styremedlemmer, disse vil
velges for 1 år, deretter eventuelt for 2 år av gangen etter dette.  Avtroppende
styremedlemmer bør kunne delta i hovedkomiteen.
Anne Fasting, Anja Lee, Arve Nordbø, Asbjørg Mindnes, Maren Anne Berglund,
Målfrid Bjørgaas og Torstein Hagen Michelet stiller til gjenvalg. Bjørg Sjøblom og
Kristian Jansen går ut av styret.  Ingeborg Skulberg med bakgrunn som allmennlege,
jobber på AHUS og Therese Strømsli med bakgrunn som onkolog, jobber på
Haukeland velges inn som varamedlemmer.
Eva Gravdahl går ut av valgkomiteen.

8)    Eventuelt
Sak fra Eva Søderholm: Arkivering av gamle regnskap. Styret skal beslutte om dette
kan makuleres etter ti år.
Jan Henrik Rosland får rose for innsats for arbeide blant annet med nasjonalt
handlingsprogram for palliasjon gjennom mange år.  Signe Andersen overtar
arbeidet etter Rosland.



Orienteringssaker:
1)      Onkologisk forum 2022: NFPM deltar ikke på Onkologisk forum i 2022.

Nytt styre 2022-2024:

Ny styreleder 2022- 2023 er Anne Fasting. Anne er spesialist i
allmennmedisin, og jobber nå som lege ved palliativt team ved
Kristiansund sykehus. Har sittet i styret som vara i perioden 2019
-2020, og deretter som leder.

Arve Nordbø fortsetter som nestleder og får også delansvar som
medlemsansvarlig sammen med Asbjørg Mindnes. Arve er
spesialist i anestesiologi, fullført NSCPM og kompetanseområdet
palliativ medisin fra 2015 og arbeider som overlege i ved
Lovisenberg Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale
Sykehus, Oslo.

Maren Anne Berglund fortsetter i styret, fra denne perioden som
sekretær. Maren Anne er spesialist i allmenmedisin, og har fullført
Nordisk Spesialistkurs i Palliativ Medisin, og arbeider som
overlege i palliativt team Sykehuset Innlandet, Hamar og på
Lindrende enhet i Hamar kommune.

Anja Lee er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo
universitetssykehus, og koordinator for regionalt palliativt team
for barn og unge i Helse Sør-Øst. Anja er leder av
interessegruppen for barnepalliasjon i Barnelegeforeningen.



Asbjørg Mindnes er overlege ved Øya Helsehus i Trondheim
Kommune og er spesialist i onkologi fra Kreftklinikken, St. Olavs
Hospital. Har kompetanseområdet i palliativ medisin fra 2019.
Asbjørg fortsetter som representant i styret de neste to år.

Torstein Hagen Michelet er overlege og seksjonsleder for
legeseksjonen ved Palliativ avdeling, Akershus
universitetssykehus. Han er spes. i allmennmedisin og har Nordisk
spesialistkurs i palliativ medisin 2017-2019. Torstein er kasserer i
foreningen, og foreningens representant / leder i kodegruppen.

Ingeborg Marie Skulberg. Overlege palliativ avdeling AHUS.
Spesialist i allmennmedisin .NSCPM 2015-2017 og
kompetanseområde i palliativ medisin fra 2017.

Therese Strømsli er spesialist i onkologi og jobber som overlege ved seksjon
for smertebehandling og palliasjon ved Haukeland Universitetssykehus.

Nytt om oppfølging av stortingsmelding 24 (2019/2020):



Arbeidsgruppen som jobber med spesialiteten:
Arbeidet med læringsmålene for ny spesialitet i palliativ medisin er godt i gang, og
skal ferdigstilles i løpet av dette halvåret. Arbeidet ledes av Anne-Tove Brenne. I
forbindelse med landskonferansen var legenes profesjonsspesifikke parallellsesjon
dedikert dette arbeidet, og Marie Thoresen, som leder prosessen fra H-dir sin side
holdt en presentasjon etterfulgt av en debatt om innholdet i ny spesialitet. Det
foreløpige arbeidet skal presenteres for en bred referansegruppe som også vil gi
innspill, før arbeidsgruppens forslag ferdigstilles på en siste samling i
arbeidsgruppen i november. Det vil bli en bred høringsrunde før læringsmålene blir
endelig fastlagt.

Disputaser
Ingebrigt Røen, Institutt for klinisk og molekylær medisin, har disputert for
avhandlingen

“Healthcare professionals' support to primary family carers of patients with advanced
cancer”

Veiledere har vært professor Hans Stifoss-Hansen ved VID, assisterende fylkeslege i
Oslo og Viken Anne Kari Knudsen, professor Tora Skeidsvoll Solheim ved NTNU,
seniorforsker Kari Sand ved Sintef, forsker Erik Torbjørn Løhre ved NTNU og
Professor emerita Gunn Grande, University of Manchester.

Hold av datoen:

★ 16. -18. november 2022 Aarhus
12th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre

★ 10. -12. mars 2023 Røroskurset. Påmelding starter januar -23, følg med på
NFPM hjemmeside!

★ 20. - 21. mars 2023
https://fagfokus.no/konferanser/barnepalliasjonskonferansen-2023/

★ 15. - 17. juni 2023
EAPC-kongressen:
Rotterdam 15-17.juni
Abstract submission 15. oktober, mulig utsettelse
Registrering fra 1. oktober
https://eapccongress.eu/2023



Skriv i medlemsbrevet!

Vi vil oppfordre alle medlemmer til å sende innlegg til medlemsbrevet!
Det kan være faglige innhold, referat fra konferanser, debatt om aktuelle saker innen
palliativ medisin etc.
Send det inn til: medlemsansvarlig.nfpm@gmail.com
Vi vil redigere innlegg og melde tilbake til innsender før publisering.


