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Kjære medlem i NFPM!
Årsmøte og Onkologisk Forum
Velkommen til NFPMs årsmøte torsdag 19. november kl 18.00 på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Årsmøtet finner
sted under Onkologisk Forum, rett etter foreningens parallellsesjon. Parallellsesjonen arrangeres delvis sammen med
Lungekreftgruppen. Tema er integrering av onkologi og palliasjon for lungekreftpasienter, behandling av
hjernemetastaser og presentasjon av aktuelle forskningsprosjekter. Les mer på www.onkologiskforum.org
Fredag 20. november blir integrering av onkologi og palliasjon også tema for Camilla Zimmermanns
plenumsforedrag.
Landskonferansen i palliasjon 14.-16. september 2016
Planleggingen av konferansen er godt i gang, og grovskissen av programmet på det nærmeste klart. Invitasjon til å
sende inn abstracts er lagt ut på www.landskonferansenipalliasjon.no
Abstractfristen er 1. mars. Landskonferansen arrangeres i Stavanger, også på Clarion Hotel Energy.
Vi minner også om EAPC forskningskonferanse i Dublin 9.-11. juni 2016, se www.eapcnet.eu
Kompetanseområde palliativ medisin
Rapporten fra forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin ble sendt fra Helsedirektoratet til Helse- og
omsorgsdepartementet i mai i år. Departementet vil bruke tid på å behandle saken, men har nylig gitt klarsignal til å
videreføre forsøksordningen frem til en endelig konklusjon foreligger. NFPM er svært glad for denne avgjørelsen. De
siste månedene har godkjenninger dessverre vært satt på hold i påvente av HODs beslutning. Fra nå av vil
arbeidsgruppen behandle søknader fortløpende. Informasjon om ordningen:
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/forsoksordning-kompetanseomrade-palliativ-medisin
Vi minner om at godkjenning i kompetanseområdet ikke gir rett til å bruke betegnelsen «spesialist i palliativ
medisin», men «spesialist i …….., med godkjenning i Kompetanseområde palliativ medisin».
Oppfølging av 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 i mars overlevert fra Helsedirektoratet til helse- og omsorgsministeren. I henhold til anbefalingene i
rapporten skal det nå gjøres en evaluering av det palliative tjenestetilbudet, inkludert implementering og bruk av
Liverpool Care Pathway. SINTEF har fått oppdraget med evalueringen, som skal være ferdig til juni 2016.
Direktoratet har også ansatt en prosjektleder til å lede utarbeidelsen av veiledningsmateriell for ivaretaking av
personer i livets sluttfase. Dette er et toårig prosjekt.
Annen informasjon
 Et nytt kull av Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin startet opp i september. Ni av de 38 kursdeltakerne
kommer fra Norge: en onkolog, en gynekolog, tre anestesileger og fire spesialister i allmennmedisin.
 Følg med på foreningens nettsider! Nettansvarlig styremedlem Anne Tove Brenne tar gjerne imot nyheter
eller andre tips til innhold på sidene, annetove.brenne@gmail.com
 Vi minner om det nettbaserte undervisningsopplegget i palliativ medisin (se nettsiden)
 Opprydding i medlemsregisteret viser at NFPM per dags dato har 122 medlemmer. Takk til alle som har
betalt årets medlemskontingent!
Vi ønsker dere en fortsatt fin høst, og håper å se mange av dere på årsmøtet og Onkologisk Forum!
Med hilsen på vegne av styret,
Dagny Faksvåg Haugen
medlemskontakt
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