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Årsrapport Norsk forening for palliativ medisin 2011-2012 

 

Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) ble stiftet 24.05. 2000 og ble godkjent som 

spesialforening i Den norske legeforening i juni 2001. Foreningen hadde pr. 31.08.12 116 

registrerte medlemmer. Styret og utvalg for 2011 / 2012 har bestått av følgende: 

 

Styret: 

Jan Henrik Rosland (leder) 

Are Peder Normann (sekretær) 

Eva Søderholm (kasserer) 

Sigve Andersen (medlemsansvarlig) 

Siri Brelin (nettansvarlig) 

Morten Thronæs (kursansvarlig) 

Hilde Roaldset (kodeansvarlig) 

Eva Gravdahl (vara, ansvar høringsuttalelser) 

Sigbjørn Lid (vara, ansvar høringsuttalelser) 

 

Valgkomité: 

Ørnulf Paulsen  

Lotte Rogg 

Nina Aass 

 

Valg: 

Det er valg på nytt styre september 2012. Årsmøtet 2010 ga tilslutning til styrets forslag om å 

legge årsmøtene til landskonferansen de årene denne avholdes. Årsmøtet 2011 ga tilslutning 

til at valgperioden justeres slik at valget foretas på årsmøtet som avholdes under 

landskonferansen, for å få større oppslutning av foreningens medlemmer på årsmøtet. Det 

sittende styret har derfor bare fungert 10 måneder, mens kommende valgperiode blir på 2 år, 

og gjelder fram til neste landskonferanse. 

 

Kontaktperson for EAPC:  

Stein Kaasa 

 

Kontaktpersoner for Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin: 

Dagny Faksvåg Haugen  

Sebastian von Hofacker  

 

Revisor: 

Tone Nordøy 

 

 

Kontakt med medlemmer: 

Styret ønsker primært å holde kontakten med medlemmene gjennom hjemmesiden. Denne har 

i inneværende periode blitt jevnlig oppdatert, med nyttige lenker og dokumenter. Den har hatt 

i gjennomsnitt 272 besøk per måned. I tillegg har vi sendt medlemsbrev med informasjon om 

styrets arbeid sammen med innbetalingsblankett for årskontingent. 

  

Styremøter:  

Fra desember 2011 til august 2012 har det vært avholdt i alt 7 styremøter, hvorav 6 har vært 

telefonmøter. Et styremøte ble holdt på Legenes hus i Oslo 14.03.12  
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Styret har videreført arbeidet fra de foregående styreperiodene i tråd med foreningens 

målsetninger og overordnede prioriteringer:  

- bidra til kompetanseøkning i palliativ medisin 

- oppmuntre til og fremme klinisk arbeid, forskning og undervisning innen fagfeltet 

- bidra til tverrfaglig samarbeid 

- spre kunnskap om god palliativ behandling basert på vitenskap og dokumentasjon 

- fungere som høringsinstans i palliativ-medisinske spørsmål 

- fremme kontakter med nordiske og internasjonale institusjoner innen fagfeltet 
 

Saker / arbeidsoppgaver for styret 2011/2012: 

1. Forsøksordningen med palliativ medisin som formelt kompetanseområde 

I mars 2011 startet forsøksordningen med Kompetanseområde palliativ medisin. 

Helsedirektoratet administrerer ordningen på oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet.  En prosjektgruppe (tidligere kalt fagråd) bistår direktoratet i 

gjennomføringen og evalueringen av prosjektet.  Prosjektgruppen  består av legene Lotte 

Rogg (leder), Dagny Faksvåg Haugen, Ørnulf Paulsen, Anne Kvikstad, Katrin 

Sigurdardottir, Tone Nordøy og Siri Brelin, spesialrådgiver  Einar Skoglund fra Den 

norske legeforening og seniorrådgiver Cathrine Hannevig Welle-Watne fra 

Helsedirektoratet. I tillegg er lege Sigbjørn Lid observatør i prosjektgruppen, sammen 

med representanter fra Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund og 

Kreftforeningen. Siri Brelin er oppnevnt som representant for Legeforeningen, mens de 

øvrige legene er oppnevnt fra de regionale helseforetakene etter forslag fra NFPM. En 

arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet etter forslag fra NFPM behandler søknader 

og avgir innstilling til direktoratet. I arbeidsgruppen sitter Dagny Faksvåg Haugen (leder), 

Ørnulf Paulsen, Lotte Rogg, Siri Brelin, Sigbjørn Lid og Hilde Roaldset (vara). Leif 

Nordbotten er saksbehandler i Helsedirektoratet.   

Ved utløp av overgangsordningen 31.12.2011 hadde 70 leger søkt godkjenning i 

kompetanseområdet eller meldt seg på forsøksordningen. 43 av disse har så langt fått 

godkjenning.10 sykehus har søkt om godkjenning som utdanningssted; per sept. 2012 er 5 

av disse fullt godkjent.  

2. Nasjonalt handlingsprogram i palliasjon  

Styret i NFPM har fortsatt arbeidet med å oppdatere og videreføre handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet foreligger både på Helsedirektoratets side i PDF format, samt i et 

tema-inndelt HTML format på Helsebiblioteket. Disse versjonene skal alltid ha identisk 

innhold. På foreningens egen side er det lagt ut lenke til begge. Retningslinjene for 

økonomiske støtteordninger revideres årlig med oppdaterte satser. Det er i 2012 satt i gang 

en omfattende revisjon og oppdatering av hele handlingsprogrammet. Arbeidsgruppen 

består av Nina Aass (leder), Dagny Faksvåg Haugen, Marit Jordhøy, Tom Dønnem og Jan 

Henrik Rosland. 

3. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin (NSCPM) De to styreutnevnte norske 

representantene til styringsgruppen er Dagny Faksvåg Haugen og Sebastian von Hofacker. 

Styringsgruppen har arbeidet med utformingen og gjennomføringen av det nordiske 

spesialistkurset fra det startet i 2003.  Kull nr 5 startet opp høsten 2011, med 12 norske 

deltakere. Deltakere som ville ta del i forsøksordningen med Kompetanseområde palliativ 

medisin, ble prioritert. Styringsgruppen har nå revidert kursprogrammet med tanke på 

oppstart av nytt kurs høsten 2013.  

4. Koder og takster. Innsatsstyrt finansiering (IF) har vært en gjenganger for foreningen 

gjennom mange år. Ulike tolkninger av regelverket skjer og kan for de ulike HF-er få en 

økonomisk og driftsmessig konsekvens.NFPM ønsker en mest mulig lik og 

hensiktsmessig kodepraksis. En arbeidsgruppe bestående av Hilde Roaldset, Anne 

Kvikstad, Sigve Andersen og Jan Henrik Rosland har etablert et fruktbart samarbeid med 
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Avdeling for finansiering og DRG i Helsedirektoratet. Det er laget en kodeveileder som 

ligger på foreningens nettsider. Kodeveilederen vil bli revidert årlig. 

5. Ny nasjonal kreftstrategi. Helse- og omsorgsdepartementet skal om kort tid legge fram en 

ny nasjonal kreftstrategi. I den forbindelse er et etablert en bredt sammensatt 

arbeidsgruppe som skal beskrive framtidens utfordringer på kreftområdet. Nina Aass og 

Dagny Faksvåg Haugen representerer NFPM i denne arbeidsgruppen. 

6. Boken Palliasjonens historie i Norge: «Å nå skal jeg dø»  av Kjell Erik Strømskag  

lanseres under Landskonferansen i Oslo.  Dette arbeidet startet som et kursprosjekt under 

NCSPM, og fremstår nå som en fyldig og meget lesverdig presentasjon av palliasjonens 

tilblivelse, vekst og utvikling fram til slik arbeidet drives i Norge i dag.  

 

Økonomi:  

Overskudd fra Bergen 2010 blev overført til NFPM konto i januar 2011. Fra og med 2009 gir 

Kreftforeningen og Helsedirektoratet en samordnet støtte til NFPM som faggruppe, basert på 

innsendt regnskap og budsjett.  

NFPM mottok for 2011 kr 50.000. Dette skal først og fremst gå til å utvikle og vedlikeholde 

handlingsprogrammene, samt til drift av faggruppen.  

I 2011 bevilget Helsedirektoratet et tilleggsbeløp på 150 000 kr som skal gå til utarbeiding av 

et nettbasert undervisningsopplegg i forbindelse med Kompetanseområde palliativ medisin. 

Dette arbeidet er i god gjenge gjennom et kursprosjekt i NSCPM for Ronny Dalene.  

For 2012 har NFPM mottatt 70 000 kr fra Helsedirektoratet. 

 

Møter, kurs og konferanser. 

Styret har faglig innhold i palliasjon som et hovedfokus for arbeidet i 2011/2012. NFPM er 

delaktig i flere kurs og konferanser, der et sentralt poeng har vært å se foreningens aktivitet 

gjennom ulike kurs i en sammenheng.  

 Onkologisk forum er fortsatt en sentral arena for fagutveksling i foreningen. I 2012 

planlegger vi parallellsesjon sammen med lungecancergruppen. 

 Landskonferansen i palliasjon september 2012 er resultatet av et tett og fruktbart 

samarbeid mellom Norsk Palliativ Forening (NPF) og NFPM.  

 NFPM er medarrangør av de sentrale palliasjonskursene ”Palliativ behandling av 

kreftpasienter på sykehus” og ”Onkologi og palliasjon for allmennleger”, som begge 

arrangeres i Oslo. Kurset «Palliativ medisin i allmennmedisin» som har vært arrangert 

mange ganger i Bergen, ble ikke arrangert i 2012. 

 

Samarbeid med andre palliative foreninger. 

Foreningen er medlem av EAPC og har jevnlig korrespondanse om ulike faglige og 

organisatoriske utfordringer.  

Det har gjennom året vært jevnlig kontakt mellom leder av NFPM og leder av NPF, først og 

fremst om Landskonferansen. Ordningen med kontakt mellom lederne er å foretrekke fremfor 

en representant som sitter i begge styrene. 

Styret har også deltatt på vårkonferanse om palliasjon til barn. 

 

Høringer 

Styret har mottatt en rekke dokumenter til høring fra Legeforeningen, og har avgitt 

høringsuttalelse i 4 saker. Høringsuttalelsene ligger på nettsidene.  

 

 

06.09.2012 

 

På vegne av styret i NFPM 

Jan Henrik Rosland, leder  


