Det er knapt til å tru, men her kjem det….
Medlemsbrev NFPM 4/4- 2020

Innleiing frå leiar

Kjære medlemmer
Annerledeshøsten ble til vinter, og ting er langt fra tilbake til det normale. Det ble aldri noe
fysisk møte på Gardermoen, pandemien tok seg et oppsving, og årsmøtet måtte avholdes
digitalt. Nytt styre er valgt, og det er ikke uten et visst vemod at vi nå sier takk til flere drevne
og ikke minst engasjerte styremedlemmer i NFPM som har gjort sitt for foreningen gjennom
mange år. Det er også med en god porsjon respekt og ydmykhet jeg tar over roret som ny
styreleder i foreningen.
Tusen takk til Anne-Tove Brenne, for kyndig og trygg ledelse, og tusen takk også til Endre
Røynstrand, Nina Hjort og Peder Broen, som alle har hatt sentrale og viktige funksjoner i
styret.
Samtidig er det hyggelig å ønske nye styremedlemmer velkommen. Sammen vil vi forsøke å
fortsette å bygge videre på det gode arbeidet som det tidligere styret har lagt ned.
Dette har vært hendelsesrikt år for foreningen, og et travelt år for styret. Stortingsmeldingen
om palliasjon har vært et hovedfokus, og selv om NFPM ikke kom med på selve høringen,
ble det levert høringssvar, både fra styret og kompetansesentrene m.m. Flere har hatt
kontakt med lokale stortingsrepresentanter, skrevet kronikker og forsøkt å påvirke
prosessen, og å fremheve våre synspunkter. Sammen har vi fått til mye, men nå er det
ekstra viktig at vi holder oss synlige. Dette blir en viktig arbeidsoppgave når det nye styret nå
skal ta fatt på oppgavene.
God jul og godt nytt år ønskes dere alle!
Hilsen Anne

Info frå årsmøtet:
Årsmøtet ble gjennomført på Zoom 19. November. Det var 25 fremmøtte.
Årsmelding for 2020 finner du her: Årsmelding 2020
Her er lenke til årsmøtereferat: Årsmøtereferat 2020

Nytt styre med arbeidsfordeling og bilete
Ny styreleder 2021- 2022 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.

Arve Nordbø fortsetter som nestleder og får også delansvar som
medlemsansvarlig sammen med Anja Lee (ny kasserer). Arve er
spesialist i anestesiologi og arbeider som overlege i palliativt team
og ved palliativt senter Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

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 Lukas Hospice ved Betania
Malvik og spesialist i onkologi fra Kreftklinikken, St. Olavs
Hospital. Asbjørg er valgt inn som vararepresentant i styret de
neste to år.

Kristian Jansen er spesialist i allmennmedisin, PhD, overlege ved
Sunniva avdeling for lindrende behandling ved Haraldsplaass
sykehus i Bergen, og teamoverlege i Sykehjemsetaten i Bergen
Kommune. Kristian er valgt inn som vararepresentant, og er
webansvarlig.

Torstein Hagen Michelet er overlege ved Palliativ avdeling,
Akershus universitetssykehus. Bakgrunn som spes.
allmennmedisin. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin
2017-2019.

Erfaringar med digitalt årsmøte
Årsmøtet i år ble som nevnt innledningsvis gjennomført digitalt. Det var totalt 25 oppmøtte.
Vi savnet selvfølgelig å kunne treffes, men alt i alt fungerte løsningen godt. Vi tar med oss
disse erfaringene videre, og vil se på muligheten for både fysisk og digitalt oppmøte på
årsmøtene fremover.

Tankar om året/a som kjem
2021 nærmer seg, og vi i det nye styret har mange saker å ta tak i. Oppfølging av
stortingsmeldingen blir en viktig arbeidsoppgave for styret fremover. Prosessen rundt
høringen i Stortinget har vist oss at det er viktig at vi holder oss synlige og aktuelle fremover.
Spørsmålet om palliasjon skal være en egen spesialitet eller et kompetanseområde, er ikke
avgjort, og vi må jobbe videre for å få en avklaring av dette, og fremme vårt syn om at
spesialist-status er nødvendig for fagets videre utvikling og rekruttering.
Et eget norsk kurs står høyt på ønskelisten for mange i vår forening. Vi ser at det å få på
plass dette på sikt vil være vesentlig for å få utdannet mange nok i palliasjonsfaget. Arbeidet
med dette har vært på vent mens stortingsmeldingen har vært til behandling. Det er nå viktig
at vi jobber videre med å få i stand et spesialistkurs som fyller kravene til det nåværende
kompetanseområdet i palliasjon. I påvente av dette, må vi fortsette å utvikle prosjektet med
course-builder. Her har mange bidratt til forskjellige moduler, men det er også mange tema

som bør inn i dette tilbudet. Her vil vi i styret oppfordre miljøet generelt til både å komme
med ønsker og bidrag til course-builder.
Vi i det nye styret vil oppfordre medlemmer som brenner for saker innen palliasjonsfeltet til å
skrive om dette i medlemsbrevet som kommer 4 ganger i året. Det kan for eksempel være
faglige innlegg, fagpolitiske innlegg om hvordan organisere ny norsk utdanning eller om
finansieringsordningen med koder og takster som endrer seg fra år til år.
Bruk medlemsbrevet aktivt slik at det ikke bare blir en informasjonskanal fra styret!
Send dine innlegg til: styret.nfpm@gmail.com

Palliasjon til barn og unge
v/Anja Lee
Det finnes ingen oversikt over hvor mange barn og unge som er i palliative forløp i Norge. I
offentlige dokumenter, slik som Stortingsmelding 24[1], brukes fortsatt «om lag 3500», slik
det ble presentert i Helsedirektoratets retningslinje for barnepalliasjon i 2016[2]. Dette
estimatet bygger på én engelsk studie, ledet av professor Lorna Fraser. Gruppen undersøkte
forekomsten av totalt 777 ICD-10 koder i perioden 2000- 2010, og fant at prevalensen var
32/10 000[3]. I februar 2020 rapporterte Fraser et al. fra oppfølgingsstudien «Make Every
Child Count», som viser at prevalensen i Storbritannia har økt til 66/10 000 i 2018[4].

For Norge betyr dette at vi nå har omkring 7500 barn og unge i palliative forløp.
Det dreier seg om fire store diagnosegrupper: 1) barn med livstruende sykdom, der det
finnes kurativ behandling, men som ikke alltid helbreder (f.eks. kreft),
2) nyfødte med livstruende misdannelser eller ekstrem prematuritet,
3) barn med progredierende, nevrologiske sykdommer der det utelukkende finnes lindrende
behandling, og 4) barn med tilstander der alvorlighetsgraden medfører økt risiko for
livstruende komplikasjoner. Den britiske studien viser at prevalensen øker mest i gruppe 2
og 3, dels grunnet økende overlevelse, og dels bedre registrering.
Med utgangspunkt i de britiske tallene er beregnet forekomst i Oslo 957. Tall fra DIPS ved
OUS viser at det i løpet av 2019 var 1092 Oslo-barn innlagt med diagnoser som tilsier at de
er i palliative forløp. Dette tyder på at beregningene fra Storbritannia i stor grad stemmer for
norske forhold, og kanskje er et underestimat.
Fraser et al. viser at stadig færre barn og unge som lever med livsbegrensende sykdom dør i
løpet av barndommen. I 2018 var det under 3 % av den britiske pasientpopulasjonen som
døde før fylte 18 år. Tilsvarende tall finnes i Norge; i 2018 døde 177 barn av sykdom, hvorav
over 50 % i første leveår. Vi vet ikke nøyaktig hvilke diagnoser disse barna hadde, men at
det i stor grad dreier seg om barn med kreft, nevrologisk sykdom, og tilstander som skyldes
perinatale forhold.
Barn og unge i palliative forløp følges opp i hele Norge, ved våre 19 barne- og
ungdomsklinikker, og ved landets 22 barnehabiliteringer. Mange av pasientene har møtt de

samme sykepleierne og de samme legene gjennom hele forløpet. Kontinuiteten i
oppfølgingen bidrar til å skape trygghet for barna og deres foreldre. Symptomlindring,
psykososial støtte og avlastning er av stor betydning for familiene som helhet. Til sammen
utgjør dette sentrale elementer i palliativ oppfølging. Imidlertid opplever mange foreldre at
helse- og omsorgstjenestene i spesialist- og primærhelsetjenesten ikke henger sammen og
at tjenesten dermed blir fragmentert. Helse- og omsorgsarbeidere må samarbeide bedre på
tvers av tjenestenivåer for skape et helhetlig tilbud over tid.
Våre innspill til arbeidet med Stortingsmelding 24 «Om lindrende behandling og omsorg», og
Barnelegeforeningens deltakelse på høringen 30. september har medført betydelig økt
oppmerksomhet på fagområdet palliasjon generelt og barnepalliasjon spesielt. Helse- og
omsorgskomiteens konklusjon i Innstilling 73S (2020-2021) viser tydelig hvilken retning som
er ønsket utvikling i tiden som kommer. Komiteen understreker at det offentlige tilbudet skal
være grunnmuren som sikrer likeverdige tjenester innenfor palliasjon til barn og voksne over
hele landet.
Når det gjelder barnepalliasjon må følgende nevnes spesielt:
1) Komiteen forventer at helseforetakene følger opp oppdragsbrevene fra januar
2020, der det står at det skal opprettes regionale barnepalliative team i hele
landet
2) Komiteen viser til at det skal opprettes barnepalliative team i alle helseregioner, og
understreker behovet for at tilbudet videreutvikles og utvides, slik at palliative
team blir tilgjengelig for alle med utgangspunkt i hver av landets 19 barne- og
ungdomsklinikker
3) Komiteen anbefaler at helseregionene oppretter et kompetansenettverk for
barnepalliasjon, og at et slikt nettverk kan driftes på samme måte som Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn
4) Komiteen mener det må sikres bedre overganger for unge i palliative forløp som
blir voksne. Slike overgangsforløp bør starte ved 12 års alder og fortsette frem til
24-25 års alder
Som følge av pandemien ble basisbevilgningen til helseforetakene i juni 2020 økt med 600
millioner, primært for å redusere etterslepet av Covid-19. Det ble presisert at midlene også
skulle benyttes til etablering av regionale, barnepalliative team. På tampen av året fikk de
fire regionene endelig helt nødvendige tilskudd for å komme i gang med etablering av slike
team.
Helse Nord bevilget 375 000 for budsjettåret 2020 og 1 mill for 2021; Helse Midt 0,5 mill for
2020 og 1,5 mill for 2021; Helse Vest 2 mill fra 2021, og HSØ fikk økt ramme fra 2,2 til 3,1
mill.
Innstilling 73S (2020-2021) har et tydelig budskap om at palliasjon skal være tilgjengelig for
alle som har behov for lindrende behandling og omsorg, uavhengig av alder, diagnose,
funksjonsnivå og bosted. Per i dag har vi et ISF-kodeverk som baserer seg på palliasjon slik
dette er definert i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (2015).
Kodeverket skal bidra til å sikre riktige prioriteringer i helsevesenet, og ivareta kvaliteten i
palliativ oppfølging. Det blir en viktig jobb fremover å få på plass et kodeverk som er relevant
for hele palliasjonsfeltet, både innen voksen – og barnepalliasjon.

I forbindelse med høringen av Stortingsmelding 24 fremkom at det innen 2025 vil være
behov for 100-150 leger med spesialistkompetanse i palliasjon. Et flertall av Helse- og
omsorgskomiteens medlemmer fremmet derfor forslag om at palliativ medisin opprettes som
en påbygningsspesialitet. Dette skal være en tilleggsutdannelse for legespesialister med
status som egen spesialitet. Dermed kan leger fra ulike spesialiteter få en formalisert
kompetanse i palliativ medisin i tillegg til annen spesialitet. Fra et barnepalliativt perspektiv
vil det være hensiktsmessig å samarbeide tett med voksenpalliatører, både i utdanning og i
praksis. Ettersom et flertall av barn og unge i palliative forløp vil bli voksne, og det etterlyses
bedre overgangsforløp, kan man tenke seg at kollegaer som jobber innen voksenpalliasjon
også vil ha nytte av et slikt samarbeid. Barnepalliasjon et fagområde som allerede per
definisjon omfatter alle unge som lever med livsbegrensende tilstander over tid, i motsetning
til voksenpalliasjon som i praksis springer ut fra onkologien, og som hittil kun har vært et
tilbud til pasienter med kort forventet levetid.
Kort oppsummert; året som gikk har vært et særdeles spennende, krevende og givende år
for barnepalliasjon i Norge! Året som kommer er fullt av muligheter, og spesielt viktig er å få
etablert et nasjonalt kompetansenettverk, bidra til utvikling av en felles påbygningsspesialitet
i palliasjon, og få oppdatert kodeverket slik at det gjenspeiler bredden i palliativ behandling
og oppfølging for alle som er i behov av palliasjon.

[1] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/
[2] https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge
[3] Fraser et al. Rising National Prevalence of Life-limiting Conditions in Children in England.

Pediatrics 2012
[4] Fraser et al. Make Every Child Count. Final Report. 2020.

Stortingsmeldinga vidare, lenke til Innstillingen om Stortingsmeldingen:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/202
0-2021/inns-202021-073s/?all=true
Her er link til Vedtaka:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=79681
Mye gledelig lesning for palliasjonsfeltet her! Se spesielt Vedtak 90-91-92-93 !

Referat fra webinar WHO – IAHPC 25.11.20
v/Arve Nordbø

NFPM har fra i år hatt et prøvemedlemskap I IAHPC (International Association for
Hospice and Palliative Care). Organisasjonen arbeider for å fremme tilgang på
grunnleggende palliative tjenester i alle land, med særlig vekt på utviklingsland.
Webinar arrangert i samarbeid mellom IAHPC ved president Lucas Radbruch og
WHO ved Dr Tedros Adhanom Ghebreysus (Director General WHO) som begge
ledet konferansen.
Flere inviterte paneldeltagere fra ulike deler av verden holdt innlegg, herunder også
en pasient fra UK som fortalte om livet som palliativ pasient i et land med godt
utbygd system for palliative tjenester.
Hovedtema var hvordan sørge for at pasienter på global basis har tilgang på
grunnleggende palliative tjenester og et basisutvalg av lindrende medikamenter
uansett om de oppholder seg i et høyinntekts- eller lavinntekts-land, hvor forskjellene
blir enda tydeligere under en pandemi. De fleste innleggene i debatten understreket
den store forskjellen i tilgang på disse tjenestene globalt under henvisning til særlig
to publikasjoner fra WHO:
«WHO Model lists of essential medicines» for hhv voksne og barn, oppdatert 2019.
https://www.who.int/groups/expert-committee-on-selection-and-use-of-essential-medi
cines/essential-medicines-lists
«Sixty-seventh World Health Assembly WHA67/19 med hovedfokus: Strengthening
of palliative care as a component of comprehensive care throughout the life course.
Oppdatert om WHO policy vedrørende palliative care:
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care
Globale behov for palliative Care ble illustrert i et av innleggene slik:
Hvert år anslås det at ca 40 milioner mennesker verden over har behov for
palliasjon/palliative tjenester. 78 % av disse pasientene lever i lav-og mediuminntekts-land. En antar at bare ca 14 % av palliative pasienter verden over får tilbud
om de palliative tjenestene de har behov for. Mange land har svært strenge regler for
forskrivning og dermed tilgang på morfin og andre kontrollerte medikamenter som er
essensielle for symptomlindring i palliasjon.
I innledningen og avslutningen ved Dr Ghebreysus og Radbruch ble det illustrert
hvordan særlig eldre pasienter og pasienter ved institusjoner var ekstra utsatt for
smitte ved Covid-19 og ekstra sårbare i land med dårlig tilgang på essensielle
medisiner og kompetanse i PC.
Jeg anbefaler å lese innledningsordene til konferansen som gir en god
oppsummering:

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-dialogue
-with-csos-integration-of-palliative-care-into-national-covid-response-plans
Generelt fikk jeg lite inntrykk fra innleggene i hvilken grad palliasjon var integrert i de
enkelte lands beredskapsplaner og strategier for håndtering av Covid-19 pandemien.
Jeg har heller ikke funnet noe spesifikt om dette hverken ved søk i HD, Regjeringen
eller DSB.

Landskonferansen 2021
v/Anne Fasting og Arve Nordbø
Landskonferansen 2020 ble som kjent flyttet til 03.05. mars 2021 og skal fortsatt holdes på
The Hub i Oslo. Vi håper fortsatt å kunne arrangere konferansen som en tilstede-konferanse
for alle som ønsker, men vil også tilby digital overføring for de som ikke får anledning til å
delta fysisk. Lokale smittevernsregler i Oslo og Folkehelseinstituttets anbefalinger vil avgjøre
hvor mange som kan være tilstede og vi forbereder derfor en hybrid-løsning med dels
tilstedeværelse og dels digital løsning hvis det blir lagt begrensninger på antall deltagere.
Hoved- og lokal-komite følger situasjonen mht hvilken form konferansen vil få kontinuerlig og
vil komme tilbake med mer informasjon på hjemmesiden for Landskonferansen etterhvert
som tiden nærmer seg. Det er kommet inn totalt 29 abstracts og vitenskapelig komite sender
i disse dager ut beskjed til innsenderne om abstractet ønskes holdt som oral presentasjon
eller poster.
Link til Landskonferansens hjemmeside: http://landskonferansenipalliasjon.no/
Disputasar
Hilde Krogstad har disputert 12.11.20 i palliative care ved Fakultet for medisin og
helsevitenskap, NTNU: Symptoms – prevalence and electronic assessment.
Prøveforelesning: Kunstig intelligens i onkologi- status og fremtid.
Kandidatens veiledere har vært Marianne Jensen Hjermstad, Oslo universitetssykehus, Kari
Sand, Sintef, Jon Håvard Loge, Oslo universitetssykehus og professor Stein Kaasa, NTNU.
Are Korsnes Kristensen har disputert 18.12.20 i palliative care ved Fakultet for medisin og
helsevitenskap, NTNU: Quality of life in patients with advanced non-small-cell lung cancer.
Prøveforelesning: Moderne behanding av NSCLC-nåværende status og fremtidige muligheter.
Kandidatens veiledere har vært førsteamanuensis Tora Skeidsvoll Solheim, professor Bjørn
Henning Grønberg og professor Stein Kaasa, alle NTNU.

