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Kjære alle medlemmer i NFPM

Her kommer aller siste medlemsbrev for 2021. Ser vi tilbake på dette året er det klart at det
på mange måter har vært et fint år for foreningen. Endelig er vi i gang med å etablere oss
som egen spesialitet. Det har vært en ære og en glede å få være med på dette stykket av
veien.
Det har også vært et krevende år, ikke bare på grunn av de mange oppgavene som har
kommet i kjølvannet av Stortingsmeldingen, men også fordi det ble så vanskelig alt sammen
- bare det å få møtes ansikt til ansikt i et fysisk møte er ingen selvfølge lenger i dagens
situasjon. Heldigvis har teknikken vært på vår side, og vi har lært oss nye plattformer for
kommunikasjon. Skype, Zoom, Teams. “Du er muta” er blitt del av det daglige vokabularet.
Egentlig litt overveldende å se tilbake på læringskurven man har hatt.

Men nå sitter vi ved årets slutt og ser fremover også. På et nytt år med nye muligheter, nye
oppgaver, opp og nedturer, seirer og nederlag. Vi i styret gleder oss til å være med å bygge
faget vårt videre.

Men først ønsker vi dere alle en gledelig julefeiring!

Hilsen Anne

Presentasjon av kompetansesenter i lindrende behandling;
Midt-Norge (KLB)

KLB har et regionalt ansvar for forskning, undervisning og fagutvikling innen palliasjon i
Trøndelag og Møre og Romsdal. Vår målsetning er å fremme palliasjon ved å:

· Utvikle palliative tjenestetilbud av høy kvalitet gjennom forskning og fagutvikling
· Formidle forskningsresultater og gjeldende praksis
· Styrke kompetansen innen kreft og palliasjon på alle nivå i helsetjenesten
· Utforme og følge opp standardiserte pasientforløp, utarbeide prosedyrer
· Implementere nasjonale retningslinjer i klinisk praksis
· Videreutvikle kompetansenettverk i regionen og veilede kommunale prosjekter

Vi arrangerer regionale fagdager, emnekurs for leger, samling for palliative team,
erfaringskonferanse for tilskuddsmottakere og ukentlig digital undervisning. Videre foreleser



vi ved Nordisk spesialistkurs, LIS kurs i etikk og kommunikasjon, profesjonsstudiet i medisin
og utdanning på bachelor og masternivå.

KLB deltar i klinisk og pasientnær kreftforskning.

10 kommuner har fått innvilget tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet med følgende tema:

· Forhåndssamtaler, palliativ plan, CSNAT, medikamentskrin, barn og søsken som
pårørende, nettverk for ergo- og fysioterapeuter, kreftteam, palliativ koordinator

I samarbeid med Seksjon lindrende behandling (SLB) gjennomfører vi et prosjekt med
kartleggingsverktøyet «Carer Support Needs Assessment System» (CSNAT). Sykepleiere vil
ved strukturerte refleksjonssamtaler dele erfaringer, som igjen vil danne grunnlaget for lokale
tilpasninger og rutiner ved bruk av CSNAT.

På oppdrag fra Helsedirektoratet deltar vi i følgende arbeidsutvalg:

· Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen
· Nasjonal referansegruppe for Stortingsmelding 24 (2019-2020)
· Godkjenning av utdanningsvirksomheter for utdanning av leger i spesialisering
· Nasjonal kodegruppe
· Arbeidsgruppe for spesialitet i palliativ medisin

Organisatorisk er KLB en del av Avdeling undervisning og forskning, Kreftklinikken. Den
kliniske virksomheten foregår ved SLB. Vi har totalt tre årsverk.

Erik Torbjørn Løhre, MD, PhD, daglig leder, Marianne Haug Johansen, MSc,
spesialsykepleier
Gunnhild Jakobsen, PhD, forskningssykepleier, Anne Kvikstad, MD PhD, overlege
Elisabeth Brenne, MD, PhD, overlege, Laila Skjelvan, MSc, Sykepleier, prosjektkoordinator

For mer informasjon: Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge - St. Olavs
hospital (stolav.no)

Onkologisk forum 2021:

Onkologisk Forum 2021 ble i år avholdt ved Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen den
18.-19. november, og hadde mulighet for både fysisk og digital deltagelse. Konferansen er
hver høst et viktig faglig og sosialt møtepunkt for leger som forsker og jobber med
behandling av kreftpasienter, med foredrag og tema fra hele behandlingsforløpet, inkludert
palliasjon.

https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetansesenter-i-lindrende-behandling-midt-norge#ansatte
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetansesenter-i-lindrende-behandling-midt-norge#ansatte


Det var mange interessante foredrag på plenumssesjonene torsdag og fredag, med blant
annet presentasjoner av ny metodologi, spennende forskningsarbeid og aktuelle studier. I
plenumssesjonen på fredag var også palliasjon aktualisert, representert ved et flott foredrag
ved Anne-Tove Brenne fra St.Olavs Hospital med tittelen «Hjemmedød – en
kvalitetsindikator?».

Faggruppene holdt som vanlig sine parallellsesjoner på torsdag ettermiddag, der NFPM
hadde ansvar for den palliative parallellsesjonen. Første halvdel av parallellsesjonen ble
arrangert sammen med Norsk Lungekreftgruppe og hadde hovedfokus på diagnostikk, samt
behandling av skjelettmetastaser. Deretter fortsatte våre faggruppemøter separat. Det første
foredraget her hadde tittelen «EGFR-hemmere ved nevropatisk smerte» ved Marte Cameron
fra Sørlandet Sykehus. Det ble presentert spennende observasjoner knyttet til mulig effekt
av EGFR-hemmere i behandling av nevropatiske smerter, og foredraget ønsket også å
inspirere til tanker omkring hensiktsmessig utforming av en mulig studie. Deretter fulgte
foredraget «Helserelatert livskvalitet hos pasienter med hjernemetastaser» ved Guro
Lindviksmoen Astrup fra Avd for Kreftbehandling, OUS. Hun presenterte interessante
resultater fra sitt doktorgradsarbeid om pasientrapporterte utfallsmål for pasienter
diagnostisert med hjernemetastaser, som er et delprosjekt i det større forskningsprosjektet
«Brain Metastases in Norway – Improved Classification and Treatment». I sesjonens siste
foredrag fikk vi gode råd og praktiske verktøy til hjelp for god pasientkommunikasjon med
foredraget «Pasientkommunikasjon – informasjonsgiving og formidling av alvorlige nyheter»
ved Tonje Lundeby som jobber som forsker ved Avd for Kreftbehandling, OUS.

Deltagerne ved årets onkologiske forum opplevde glede over mange inspirerende foredrag,
spennende faglige diskusjoner og gode møter med kollegaer, og gleder seg allerede til neste
år.

PS: om noen medlemmer har tips/ønsker om tema eller gode foredragsholdere til onkologisk
forum 2022, mottar styret i NFPM gjerne innspill pr mail.

Årsmøtet NFPM 2021:

Årsmøtet ble avholdt på Gardermoen under onkologisk forum, Scandic Oslo Airport Hotel
den 18/11-2021.  Årsmøtet ble avholdt med både fysisk og digital tilstedeværelse.

Årsberetning ble presentert av styreleder Anne Fasting og ble godkjent av årsmøtet.

Regnskap og budsjett ble presentert av Anja Lee, og godkjent av årsmøtet med økning i
reisevirksomhet for gruppe som godkjenner utdanningssteder, ettersom helsedirektoratet
ikke lenger dekker dette.

Medlemskontingent for 2022 er vedtatt uendret fra i år, dvs. 450,- for yrkesaktive leger, og
350,- for ikke-yrkesaktive leger.

Vedtektsendringer: Forslag til vedteksendringer til punkt 1: definisjon av palliasjon, og 2: å
åpne for digital deltagelse for å gjøre det enklere å gjennomføre valg siden, utsettes til neste
årsmøte.



Ny valgordning ble vedtatt: NFPM må holde valg på år med ulike tall: neste valg i 2022, i
henhold til årsmøtevedtak pkt 6 2020. Disse vil velges for 1 år, deretter for 2 år av gangen
etter dette.  Avtroppende styremedlemmer bør kunne delta i hovedkomiteen for
Landskonferansen et år etter at man har gått ut av styret for å sikre kontinuitet.

NFPM i 2021 har gitt støtte til medisinstudentenes humanitæraksjon MedHum 5000,-,
grunnet ekstraordinær situasjon under pandemi.

Årsmøtet vedtar fortsatt støtte av IAHPC:  International Association for Hospice and
Palliative Care; som arbeider for å øke tilgjengelighet og bedre palliativ praksis globalt.

Det foreligger nå en ny konsensusbasert definisjon av palliasjon, se Redefining Palliative
Care- A New Consensus-Based Definition (Radbruch et al); det oppfattes at definisjonen er
god, og signering vil kunne gi støtte til palliasjon i globalt perspektiv. Årsmøtet støtter at
denne definisjonen signeres av NFPM.

Årsmøtet ble informert om
-videre drift av e-læringsprogram: Coursebuilder fases ut, men vil erstattes av andre
presentasjoner i annet format. Coursebuilder videreføres ut 2022 i sin nåværende form.
-videre arbeide for ny spesialitet i palliativ medisin.

Nytt om palliativ medisin som medisinsk spesialitet:

Representanter fra styret deltok i et oppstartsmøte vedrørende spesialiteten 27.10.2021.
Også kompetansesentrene var representert på møtet, og Hdir var arrangør.
Det videre arbeidet vil fortsette til våren, og det skal da settes ned en arbeidsgruppe. Det er
viktig at vi som forening og fagmiljø er med å forme den nye spesialiteten, både når det
gjelder form og innhold.

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

Når det gjelder oppfølging av de andre punktene i Stortingsmeldingen, har det skjedd lite. En
oppdatering fra Hdir nå i november kan vi referere følgende hovedpunkter:

Barnepalliasjon
Helsedirektoratet har ikke fått et eget oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet
til barnepalliasjon. Avdeling spesialisthelsetjenester vil behandle eventuelle problemstillinger
innenfor rammen av Nasjonal faglig retningslinje Palliasjon til barn og unge.

Palliasjon til voksne
Helsedirektoratet  inngått avtale med Nasjonalt kompetansetjeneste Aldring og helse.
Aldring og helse skal gjennomføre en kartlegging om temaene i oppdragene innenfor
lindrende behandling og omsorg til voksne pasienter i ulike deler av helse- og
omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har invitert oss til et eget innspillsmøte om denne
kartleggingen i februar 2022



Forhåndssamtaler:
Senter for medisinsk etikk (SME) jobber etter avtale med Helsedirektoratet med Faglige råd
om forhåndssamtaler til (SME). SME vil ferdigstille arbeidet tidlig i 2022. Helsedirektoratet vil
ha dialog med SME om hvorvidt de endelige faglige rådene skal omfatte barnepalliasjon
eller ikke og eventuelt på hvilken måte, jamfør informasjon over om barnepalliasjon. NFPM
har fått retningslinjen for forhåndssamtaler utarbeidet ved SME til høring nå i desember.

Kodepraksis gjeldende fra 1. januar 2022:

Kodegruppen har som oppgave å rådgi og tolke regelverk som til enhver tid bestemmes av
Helsedirektoratet. Det skal være en hjelp til korrekt og lik praktisering av koding og dermed
refusjoner, men også kunne være et hjelpemiddel for god og pålitelig statistikk på aktivitet.

Kodegruppen består av representanter fra Kompetansesentrene og fra NFPM.

Det er Helsedirektoratet som bestemmer kodene, og dette er basert på tolking av
Handlingsprogrammet slik at kvalitet (organisering og kompetanse) er knyttet opp mot
refusjonene.  Dette framkommer i ISF-regelverk (innsatsstyrt finansiering) hvert år.

Fra 010122 kommer en ny takst; WRBA30: Annen palliativ behandling. Denne koden skal
brukes der kravet til de andre WRBA-kodene ikke er oppfylt, og denne koden gir IKKE
refusjonstillegget for palliativ behandling.

Med innføring av denne koden vil beskrivelsen av palliasjon være dekket, og det vil derfor
ikke være nødvendig å benytte Z51.5 lenger. Z51.5 vil ikke gi noen ekstra informasjon når
prosedyrekoder benyttes.

Nedenfor følger oversikt over Kodegruppens forståelse av nåværende regelverk for 2022:

Palliativ kodepraksis 2022: «Direkte» aktivitet
Alle kontakter (direkte eller indirekte) som registreres skal dokumenteres i journal med kopi til
samhandlende mottaker.

Døgnbehandling i
palliativ enhet.

H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
B-diagnose: aktuelle bidiagnoser
Prosedyrekode: WRBA20

Dagbehandling
(over 5 timer):

H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
B-diagnose: aktuelle bidiagnoser
Prosedyrekode: WRBA20

Poliklinikk: Poliklinisk behandling i regi av palliativt senter (fysisk oppmøte av pasient)
H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Prosedyrekode: WRBA23
Egenandel

H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)



Ambulant
behandling:

Prosedyrekode: WRBA22
Avkryss:

▪ Hjemme.
▪ Ekstern institusjon.

Ingen egenandel

Tilsyn:
(av inneliggende
pasient på annen
post)

H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Tilsynet kan utløse prosedyrekode WRBA21 på epikrise fra aktuell avdeling.
Alle tilsyn dokumenteres i EPJ.
Prosedyrekode: WRBA21

Konsultasjon med
pårørende eller
andre nærstående
personer, uten
pasienten til stede

Samtalen dokumenteres i pasientens journal.
H-diagnose: pasientens sykdom.
Prosedyrekode: WPBA25
Ingen egenandel kreves

Samarbeidsmøte
med
førstelinjetjenesten

Fysisk oppmøte, enten i poliklinikk eller hos samarbeidspart
Møtet dokumenteres i pasientens journal.
H-diagnose: pasientens sykdom.
Prosedyrekode: WRBA24
Ingen egenandel kreves. Refusjon

Palliativ kodepraksis 2022: «Indirekte» aktivitet

Telefonkonsultasjon
med pasient

Poliklinisk behandling i regi av palliativt senter
H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Prosedyrekode: WRBA23
Egenandel. Refusjon

Videokonsultasjon
med pasient

Poliklinisk behandling i regi av palliativt senter
H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Prosedyrekode: WRBA23
Egenandel. Refusjon

Telefonsamtale
med pårørende

H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Prosedyrekode: WPBA25
Ingen egenandel. Ingen refusjon

Videosamtale
med pårørende

H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Prosedyrekode: WPBA25
Ingen egenandel. Ingen refusjon

Telefon: Enkle
administrative
samtaler

H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Ingen refusjon

Telefon:
Samarbeidssamtale
med
førstelinje-tjenesten

Rådgivning og samarbeid mellom palliativ senter og kommunal helse- og
omsorgstjeneste, bidrar til pasientens helsehjelp.
H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Prosedyrekode: WRBA24
Ingen egenandel. Refusjon

Samarbeids-møte
via video med
pasient til stede

Møte på video/Skype der alle ser alle
H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Prosedyrekode: WRBA24



Ingen egenandel. Refusjon

Samarbeids-møte
via video uten
pasient til stede

Møte på video/Skype der alle ser alle
H-diagnose: pasientens sykdom (gjelder både kreft og ikke-kreft)
Prosedyrekode: WRBA24
Ingen egenandel. Refusjon

Ny prosedyrekode for palliativ behandling uten spesifikke krav til bruk:
WRBA30 erstatter Z51.5

Kodene vil også bli lagt ut på NFPM sine hjemmesider, tilgjengelig for alle medlemmer. Følg
lenke:
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/fagli
ge-ressurser/koder-og-takster/

Palliasjon til barn og unge:

Se lenke: www.palliasjontilbarnogunge.no

Palliativ plan:

Palliativ plan er i økende nasjonal utbredelse. Flere versjoner finnes. Dette er strukturerte
dokumenter med en ambisjon om å samle og synliggjøre opplysninger knyttet til
forhåndssamtaler, og en behandlingsplan. Det varierer i hvilken grad planene kvalifiserer
som eller brukes som individuell plan (IP). Mest kjent er Møre og Romsdals “Palliativ plan”,
som har eksistert siden 2011. I Bergen pågår et samhandlingsprosjekt mellom sykehus og
kommune der en blir enige om struktur og samarbeidsrutiner for en lokal palliativ plan, som
samordnes med en allerede etablert palliativ kartlegging i sykehus. Planen vil implementeres
i fra tidlig 2022. På Landskonferansen i palliasjon 2022 vil det deles erfaringer fra både
Bergen og Møre og Romsdal.

Konsensus om ny definisjon av palliasjon:

Det pågår for tiden et internasjonalt arbeid med ny global definisjon av palliasjon. Initiativet
kommer fra International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) i samarbeid
med Lancet Commission report. De har gjennomført en såkalt Delphi-prosess (til konsensus)
med et ekspertpanel med fagfolk fra palliative miljøer i alle verdensdeler.
Definisjonen utgår fra nåværende WHO-definisjon. viktige diskusjonstema har vært:

● Lidelse (suffering) eller sykdom (disease) som grunnlag?
● Basert på diagnose eller behov?
● Betydning av prognose /tidsperspektiv?
● forbeholdt siste livsfase eller tidlig integrasjon gjennom et forløp uavhengig av tid?
●

Resultatet ble konsensus om følgende definisjon:
“Palliative care is the active holistic care of individuals across all ages with serious
health-related suffering due to severe illness and especially of those near the end of

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/faglige-ressurser/koder-og-takster/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/faglige-ressurser/koder-og-takster/
http://www.palliasjontilbarnogunge.no


life. It aims to improve the quality of life of patients, their families and their
caregivers.”
I tillegg medfølger flere punkter for integrering av palliasjon i helsetjenestene verden over
som kan være til hjelp særlig i fattige land der palliasjon ikke har fokus eller støtte fra
myndigheter og øvrige medisinske fagmiljøer.
Årsmøtet vedtok enstemmig å signere den nye  definisjonen.
Vi ser signeringen først og fremst som en solidaritetshandling overfor kolleger i global
palliasjon,for å gi styrke til deres kamp for palliative tjenester for alle og sikring av
essensielle medikamenter for smertelindring som store deler av verden i dag ikke har tilgang
til.

E-læringen:

Som mange av dere vet er E-læring i palliasjon tilgjengelig på foreningens hjemmeside.
Opprinnelig var det et tilbud for utdanningskandidater til kompetanseområdet palliativ
medisin, men målgruppa er utvidet, og innhold og form passer godt for palliative
team/tverrfaglige grupper, smågrupper for fastleger og andre interesserte.

Styret har nylig vedtatt å avslutte bruken av Coursebuilder (legeforeningens plattform for
nettlæring). Det er dyrt og ikke minst svært arbeidskrevende å legge inn nye moduler. Med
begrenset bruk kommer dessverre kost/nytte negativt ut. Vi ønsker imidlertid fortsatt å bidra
til kompetanseheving gjennom E-undervisning videre, og skal finne andre måter å gjøre det
på. Styret vil også vurdere E-læringen i lys av ny spesialitet i palliativ medisin som er under
arbeid.  Årsmøtet ble orientert om denne saken 18.11, , og styret jobber videre med det.
NB: Alle modulene ligger tilgjengelig på hjemmesiden i nåværende format ut 2022,
bruk dem gjerne, i team/grupper eller som selvstudium!! Informasjon om framtidig
organisering og presentasjon av E-læringen  kommer i løpet av høsten 2022.

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.

Tilbakeblikk i en stille årstid
v/Arve Nordbø
I bloggen til EAPC fra juli 2021 tar de frem de 20 mest leste innleggene i løpet av 2020.
Blant disse er et innlegg av Heather Richardson og Shaun O`Leary: Remembering Mary,
pioneer of hospice care. A tribute to Dr Mary Baines.
Innlegget på bloggen henviser til en artikkel i European Journal of Palliative Care fra 2011
som er en sammenfatning av en presentasjon Dr Baines holdt ved EAPC konferansen i
Lisboa 2011. Mary ble rekruttert til St Christopher`s av Cicely Saunders ikke lenge etter
åpningen i 1967. Å velge palliativ medisin på den tiden var ansett som å begå “professional
suicide” og Mary ble sterkt frarådet av kolleger å begynne ved St Christopher's.
Imidlertid`valgte hun likevel å begynne etter mild overtalelse og begynte som consultant i
palliativ medisin april 1968, få måneder etter at hospice åpnet.
Dr Baines fikk et A4 ark trykket på begge sider overlevert av Cicely Saunders når hun
begynte med beskjed om at “ that is symptom control”. Siden den gang har dette arket med
årene utviklet seg til “Oxford Textbook of Palliative Medicine”.
Selv om de fleste forbinder St Christopher`s med Cicely Saunders og starten på hospice
tankegangen som siden også er blitt en viktig del av palliativ medisin, bidro også Mary
Baines betydelig til denne utviklingen, både med undervisning og artikler i lærebøker.

Den kanskje viktigste bidraget Mary Baines huskes for er at hun i 1969 tok initiativ til å
etablere ambulant palliativ omsorg for hjemmeboende pasienter som sognet til St
Christopher`s. I alle år siden har dette utviklet seg til en veldig viktig del av St Christopher`s
som har 36 senger, men i 2020 kontakt med ca 1200 hjemmeboende pasienter til enhver tid.

Mary Baines ble også mye brukt som foredragsholder på konferanser, og engasjerte seg i
stor grad for å fremme kunnskap om lindrende behandling i utviklingsland, blant annet som
sensor ved Diploma in Palliative Care ved “Hospice Africa Uganda”. Hun deltok også i
utdanning av helsepersonell i Romania, Serbia, Moldova, Albania og Macedonia gjennom
organisasjonen “Hospice of Hope”.



Etter hun ble pensjonist fortsatte hun å være aktiv som frivillig ved hospice, blant annet med
undervisning og historiske tilbakeblikk ved faste fredagskonferanser som er åpne for alle
som arbeider innen palliasjon.
Mary Baines døde stille og fredelig på St Christopher`s fredag 21. august 2020.

Ref: European Journal of Palliative Care, 2011; 18(5): 223–227
https://eapcnet.wordpress.com/2020/08/25/remembering-mary-pioneer-of-hospice-c

NFPM medlemskap:

NFPM har per i dag ca 220 medlemmer, alle leger med interesse for palliativ medisin. Vi har
kollektivt medlemskap EAPC (European Association for Palliative Care) som blant annet
innebærer redusert kongressavgift ved EAPC konferanser. NFPM er også tilknyttet IAHPC
(International Association for Hospice and Palliative Care) og støtter gjennom dette arbeidet
for å øke tilgjengelighet av palliative kompetanse og essensielle lindrende medikamenter i
utviklingsland. Se linker:
https://www.eapcnet.eu/
https://hospicecare.com/home/

Hold av datoen:

★ Barnepalliasjonskonferansen 24-25. januar 2022
Sjekk programmet https://fagfokus.no/konferanser/barnepalliasjon/

★ Røroskurs 25.-27- mars 2022
Se lenke og meld deg på!
https://sites.google.com/site/roeroskursetnfpm/

★ Landskonferansen 2022: Å stille kompasset på riktig kurs
Sett av datoen 14. - 16. september 2022. 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.

https://eapcnet.wordpress.com/2020/08/25/remembering-mary-pioneer-of-hospice-c
https://www.eapcnet.eu/
https://hospicecare.com/home/
https://fagfokus.no/konferanser/barnepalliasjon/
https://sites.google.com/site/roeroskursetnfpm/

