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MEDLEMSBREV 1 2015 
 
Kjære medlem i NFPM! 
 
Vi er allerede noen uker ut i et nytt år, og foreningens nye styre har hatt sitt første dagsmøte for å 
planlegge arbeidet fremover. Styret består nå av Eva Gravdahl (leder), Peder Broen (sekretær), Eva 
Søderholm (kasserer), Anne Tove Brenne (nettansvarlig), Siri Steine (kontakt helsemyndigheter), Dagny 
Faksvåg Haugen (medlemskontakt), Janicke Bjercke (høringsansvarlig), Kari Margrethe Larsen (vara, 
kursansvarlig) og Endre Røynstrand (vara, høringsansvarlig). En nærmere presentasjon finner du på 
foreningens nettsider. 
 
Satsingsområder 2015  
Styret har valgt følgende satsingsområder for inneværende år: 

 Oppfølging av Kompetanseområde palliativ medisin: Rekruttering av leger og utdanningssteder 
og etablering av en permanent godkjenningsordning 

 Oppfølging av fagrapporten om lindrende behandling som i disse dager oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet (følg med på foreningens nettside) 

 Gode, oppdaterte nettsider. OBS ny nettadresse: www.palliativmed.no   

 Bedre kontakt med medlemmene gjennom regelmessige medlemsbrev 
 
Aktuelle konferanser og møtepunkter 
European Association for Palliative Care, vår paraplyorganisasjon, arrangerer verdenskongress i København 
8.-10. mai 2015. Påmeldingen har startet; prisen går opp etter 15.02. www.eapc-2015.org  
NFPM har foreslått Jon Håvard Loge, professor og leder av Kompetansesenter for lindrende behandling på 
OUS og tidligere leder i NFPM, som kandidat til EAPCs styre.  
NFPM planlegger en sesjon på Onkologisk Forum 19.-20. november 2015 i Stavanger.  
Vi har i samarbeid med NPF og kompetansesenteret i Helseregion Vest startet planleggingen av ny 
landskonferanse om utfordringer ved livets slutt 14.-16. september 2016, også i Stavanger.  
Årets årsmøte for foreningen blir onsdag 18. november, før Onkologisk Forum.   
 

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin 2015-2017  
For 7. gang arrangerer spesialforeningene for palliativ medisin i de fem nordiske land dette toårige kurset. 
Målsettingen er å gi den teoretiske utdanningen som trengs for legevirksomhet i palliativ medisin på 
spesialistnivå. Dette kurset (eller tilsvarende kurs) kreves for å få godkjenning i Kompetanseområde 
palliativ medisin. Søkere som har spesialistgodkjenning og arbeider ved et godkjent utdanningssted til 
kompetanseområdet, vil bli prioritert. Det tas også geografiske hensyn. 
Kursprogram, informasjon og søknadsskjema finnes på www.palliativmed.no Søknadsfrist 15. mars. 
Informer gjerne nye kolleger om foreningens arbeid og om kompetanseområdet!  
 
Nettbasert undervisning i palliativ medisin  
En arbeidsgruppe i foreningen har utarbeidet undervisningsopplegg til bruk i internundervisning for 
palliative team og enheter. Flere nye tema er på trappene, men det trengs mange nye bidrag. Kanskje du er 
en av dem som skal dele en god presentasjon med kolleger i hele landet? Kontakt arbeidsgruppens leder 
Ronny Dalene for nærmere informasjon, r-dalene@online.no   
Vedlagte flyer beskriver hvordan du logger på til undervisningen. Bruk den i teamet! 
 
Medlemskontingent 
Medlemskontingenten er fortsatt beskjeden, kr 300. Vedlagt finner du giro for innbetaling. Husk å oppgi 
ditt navn og hva betalingen gjelder (så slipper vi ”detektivarbeid” og du slipper purringer). 
Vi håper å møte deg på et av foreningens arrangementer.  
 
Med ønske om en fin vår og en god og meningsfylt arbeidshverdag! 
  
Dagny Faksvåg Haugen         Eva Gravdahl 
medlemskontakt         leder 
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