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MEDLEMSBREV 2 2015           
 
Kjære medlem i NFPM! 
 
Det går raskt mot sommer og ferie, og det er på tide med en oppdatering fra foreningen.  
 
Fagrapporten om lindrende behandling 
«Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til 
dagene» ble 16. mars overlevert fra Helsedirektoratet til helse- og omsorgsministeren. To av anbefalingene skal 
følges opp det nærmeste året: Det skal gjøres en evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende 
behandling, inkludert implementering og bruk av LCP, og det skal utarbeides veiledningsmateriell for ivaretaking av 
personer i livets sluttfase. Evalueringen er lagt ut på anbud, og prosjektlederstilling for veiledningsmateriellet er lyst 
ut. Det er også bevilget midler til implementering av de kommende retningslinjene for lindrende behandling til barn 
og unge, og til opplæringstiltak i palliasjon til personer med demens.  
NFPM har sendt et høringsbrev til behandlingen av fagrapporten i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget.  
 
Kompetanseområde palliativ medisin 
Rapporten fra forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin ble levert fra prosjektgruppen til 
Helsedirektoratet i januar. Direktoratet har brukt våren på å behandle rapporten. Nå er den oversendt 
departementet med anbefaling om videreføring av ordningen. I påvente av departementets avgjørelse fortsetter 
arbeidet som før. Flere søknader om godkjenning som utdanningssted er under behandling.   
 
Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin 
Ti norske leger fullførte nordisk spesialistkurs i april (se liste på foreningens nettside). Flere av dem kan dermed 
oppnå godkjenning i kompetanseområdet. Norges ni plasser på neste kurs er fordelt. 
Styringsgruppen for kurset har gjort en spørreundersøkelse blant tidligere kursdeltakere. Resultatene ble presentert 
på EAPC-kongressen i København i mai. Kurset har hatt stor betydning for utviklingen av palliativ medisin i Norden. 
Posteren er tilgjengelig på nettsiden. 
 
Aktuelle konferanser og møtepunkter 
EAPC-kongressen i København hadde mange norske deltakere. Kongressen var et flott arrangement med godt faglig 
innhold. Det ble valgt inn medlemmer til EAPCs styre fra Finland og Danmark, men ikke fra Norge.  
Neste møtepunkt i foreningen er Onkologisk Forum i Stavanger 19.-20. november. Her har NFPM sikret et 
plenumsforedrag om integrering av onkologi og palliasjon. Foredragsholder er Camilla Zimmermann fra Toronto i 
Canada, som også vil delta på vår parallellsesjon. Foreningens årsmøte er onsdag 18.11.   
Planleggingen av neste landskonferanse 14.-16. september 2016 er godt i gang. Har du ønsker eller forslag til tema, 
ta kontakt med Eva Gravdahl, leder av konferansekomiteen eva@gravdahl.com En del av programmet vil bli bygget 
rundt innsendte abstracts, og komiteen håper på gode bidrag fra hele landet!       
 

Nettsidene  
Foreningens nettsider har fått nytt liv. De administreres av nettansvarlig styremedlem Anne Tove Brenne.  Hun tar 
gjerne imot nyheter eller andre tips til innhold på sidene, annetove.brenne@gmail.com  Styret håper at nettsidene 
kan bli flittig brukt som informasjons- og kommunikasjonskanal for foreningen. 
 
Andre aktiviteter 
Styret har deltatt i en Delphi-prosess om eutanasi og palliasjon i regi av EAPC. Det kommer snart et «white paper» 
fra EAPC om emnet.  
Foreningens medlemsliste er grundig gjennomgått og forhåpentligvis korrekt oppdatert.  
Kodegruppa er i sving igjen og vil bidra til enhetlig bruk av takster for dagbehandling og poliklinikk.   
I samarbeid med Norsk palliativ forening arbeider en gruppe med å lage en «ordliste» for palliasjon.  
Vi får stadig tilbakemeldinger om bruk av det nettbaserte undervisningsopplegget.  
 
Med dette ønsker vi en fin, varm sommer og riktig god ferie! 
  
Dagny Faksvåg Haugen         Eva Gravdahl 
medlemskontakt         leder 
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