Norsk forening for palliativ medisin
www.palliativmed.no

ÅRSRAPPORT november 2017 – august 2018
Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) ble stiftet 24.05.2000 og ble godkjent som spesialforening i
Den norske legeforening i juni 2001. Foreningen har per dags dato 138 registrerte medlemmer.
Styret 2017/ 2018
Anne-Tove Brenne (leder)
Siri Brelin (nestleder)
Peder Broen (sekretær)
Nina Elisabeth Hjorth (nettansvarlig)
Endre Røynstrand (kasserer, medlemsansvarlig)
Siri Steine (kontakt med offentlige myndigheter / kodeansvarlig)
Birthe Lie Hauge (ansvar høringsuttalelser)
Kari Margrethe Larsen (ansvar kurs og høringsuttalelser/vara)
Bjørg Sjøblom (vara)
Vararepresentantene møter på alle styremøtene og fungerer i praksis som ordinære styremedlemmer.
Valgkomité
Anne Kvikstad
Jan Henrik Rosland
Eva Gravdahl
Valg
Det nåværende styret ble med unntak av leder valgt for to år på årsmøtet i 2016. Leder ble valgt for ett
år (2016/ 2017), og ny leder for 2017/ 2018 ble valgt blant styremedlemmene på årsmøtet i 2017.
Årsmøtet 2010 ga tilslutning til styrets forslag om å legge årsmøtene til Landskonferansen de årene
denne avholdes, for øvrig legges årsmøtene til Onkologisk Forum. Årsmøtet 2011 ga tilslutning til at
valgperioden justeres slik at valget foretas på årsmøtet som avholdes under Landskonferansen. I år er
alle styrets medlemmer på valg. Fem av styrets medlemmer stiller til gjenvalg.
Kontaktpersoner i styringsgruppen for Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin (oppnevnt av NFPM)
Sebastian von Hofacker
Dagny Faksvåg Haugen
Kontaktpersoner Kompetanseområde palliativ medisin (oppnevnt av Helsedirektoratet)
Dagny Faksvåg Haugen
Ørnulf Paulsen
Representanter fra foreningen i Nasjonal komite til å følge opp godkjente utdanningssteder til
Kompetanseområde palliativ medisin (oppnevnt av Helsedirektoratet):
Siri Steine
Janicke Bjercke
Kodeutvalg (oppnevnt av styret i NFPM)
Siri Steine (NFPM)
Anne Kvikstad (Helse Midt)
Jan Henrik Rosland (Helse Vest)
Hilde Roaldset (Helse Sør-Øst, ny 2018)
Sigve Andersen (Helse Nord, ny 2018)
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Gruppe for nettbasert undervisning (Course Builder, oppnevnt av styret i NFPM)
Ronny Dalene (leder og kontaktperson)
Målfrid Bjørgaas (ny 2018)
Bardo Driller (ny 2018)
Sebastian von Hofacker
Revisor (ikke revisjonspliktig forening)
Eva Søderholm
Kontakt med medlemmer
Styret ønsker primært å holde kontakten med medlemmene gjennom hjemmesiden og jevnlige
medlemsbrev. Det er sendt ut medlemsbrev i desember 2017, og i mars og mai 2018. Disse er også
tilgjengelig på nettsiden.
Styremøter
Fra november 2017 til august 2018 har det vært avholdt åtte styremøter, hvorav seks telefonmøter og
to heldags styremøter på Gardermoen.
Styret har videreført arbeidet fra de foregående styreperiodene i tråd med foreningens målsettinger
og overordnede prioriteringer. Styret har jobbet med følgende satsingsområder i inneværende
periode:
 Oppfølging av Kompetanseområde palliativ medisin: Rekruttering av leger og utdanningssteder
og etablering av en permanent godkjenningsordning
 Revisjon av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 Oppfølging etter at NOU 2017: 16: På liv og død- palliasjon til alvorlig syke og døende ble
publisert i desember 2017
 Oppfølging av nettbasert undervisning i palliativ medisin Course Builder
 Oppfølging av kodeutvalget
 Oppfølging av Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin
 Gi høringsuttalelser i palliativ-medisinske spørsmål
 Kontakt med medlemmene gjennom medlemsbrev og nettside
 Oppdatere nettsidene
 Medlemsundersøkelse
 Videreføre helgekurs for leger som jobber innen palliasjon (første gang arrangert 17. -19.03.17
på Røros Hotel)
 Planlegging av Landskonferansen i palliasjon 2018
 Planlegging av parallellsesjon under Onkologisk Forum 2018

Saker / arbeidsoppgaver for styret 2017/2018
1. Kompetanseområde palliativ medisin
Departementet har valgt å videreføre forsøksordningen frem til en endelig konklusjon foreligger.
Arbeidsgruppen behandler søknader fortløpende. Det er nå 63 leger med godkjenning i
kompetanseområdet og 18 godkjente utdanningssteder.
Kompetansesentrene hadde tidligere ansvar for oppfølging av godkjente utdanningssteder til
Kompetanseområdet. Helsedirektoratet utnevnte i 2016 en nasjonal komite til å ta seg av denne
oppgaven. NFPM har to representanter i komiteen (Siri Steine og Janicke Bjercke). Disse to ble
oppnevnt for fire år. Utdanningskandidatene har en representant i komiteen, valgt blant de norske
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deltakerne på det nordiske kurset. Frem til mai 2018 var Ingeborg Skulberg representant for
utdanningskandidatene. Ny representant er Torstein Hagen Michelet.
2. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin
Det 8. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin startet i september 2017 med 38 deltakere, hvorav ni
fra Norge. Sju deltagere fra Norge fullførte kurset 2015-17. NFPM støtter kurset finansielt og med
praktiske spørsmål ved behov.
3. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
Representanter til revisjonsgruppen ble oppnevnt av Helsedirektoratet i februar 2018. Gruppen har 11
medlemmer. Jan Henrik Rosland er leder av gruppen.
4. Oppfølging av NOU 2017: 16: På liv og død- palliasjon til alvorlig syke og døende
Medlemmer fra styret var til stede ved overrekkelsen til helseministeren den 20. desember 2017 og på
folkemøter i Oslo arrangert i ettertid. Utvalgsmedlem Peder Broen og leder NFPM Anne-Tove Brenne
skrev sammen med utvalgsmedlem Joran Slaaen og leder for Norsk Palliativ Forening Geir Andvik en
kronikk «Hvor skal vi dø?» i Vårt land 3. januar 2018. Videre har Anne-Tove Brenne skrevet innlegg om
NOUen til Onkonytt. Styret har avgitt to høringssvar om NOUen, til Legeforeningen og direkte til Helseog Omsorgsdepartementet. Leder av NOU utvalget Stein Kaasa vil holde plenumsforedrag på
Landskonferansen i palliasjon 2018 i Bodø, og de profesjonsspesifikke sesjonene vil ha NOU 2017: 16
som tema.
5. Nettbasert undervisning i palliativ medisin Course Builder
Styret avdekket at kontrakten med Lumesse (leverandør av Course Builder) hadde opphørt av ukjent
årsak. Ny kontrakt ble underskrevet 12.02.18, og kontrakten går som før via Legeforeningen. Årlig
lisensutgift for NFPM for Course Builder er NOK 12498.
Tre av Course Builder gruppens fem medlemmer ønsket å trekke seg. Ronny Dalene ønsket å fortsette
som leder, og Sebastian von Hofacker ønsket å fortsette som medlem av gruppen (repr. for Helse
Vest). Styret har utnevnt to nye medlemmer, Målfrid Bjørgaas (Helse Vest) og Bardo Driller (Helse
Midt). Styret vedtok på styremøte 13.02.18 å utfordre de fire kompetansesentrene om å oppnevne en
person hver til Course Builder arbeidsgruppen. Styret fikk svar fra tre av fire kompetansesentre at de
ikke kunne prioritere dette ut fra ressurshensyn. Styret hadde ønske om å også få med representanter
fra Helse Sør-Øst og Helse Nord i gruppen, men dette har foreløpig ikke lykkes. Gruppen vil gå i gang
med revidering av innholdet i Course Builder høst 2018.
6. Kodeutvalget
Styret mottok 25.01.18 en e-post fra kodeutvalget v/ Anne Kvikstad hvor et mandat for kodeutvalgets
arbeid ble etterlyst. Det ble og fra utvalgets side ytret ønske om å utvide utvalget med en representant
fra Helse Sør-Øst og en fra Helse Nord, slik at alle fire helseforetakene er representert.
Styret vedtok 13.02.18 følgende mandat for kodeutvalget: Samstemming av kodebruk. Kodene skal
påvirke og fremme god palliativ praksis i helseforetakene. Kodegruppen skal arbeide opp mot
Helsedirektoratet. Det ble òg vedtatt å utvide utvalget med to nye representanter i tråd med ønsket fra
utvalget. Hilde Roaldset ble oppnevnt fra Helse Sør-Øst og Sigve Andersen fra Helse Nord. Utvalget
hadde konstituerende møte i Bergen 13.04.18.
Styret vedtok 13.02.18 å oppfordre kompetansesentrene til å utnevne representanter til kodeutvalget,
og til å bidra med reisestøtte til sine respektive utvalgsmedlemmer når det er behov for det. Styret fikk
svar fra to av kompetansesentrene at de prinsipielt ikke ser på dette som sin oppgave, med mindre det
går via Helsedirektoratet/ helseforetakene. Saken ble diskutert på kodeutvalgets konstitueringsmøte
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den 13.04.18. Kodeutvalget har gitt styret tilbakemelding om at de ønsker å fortsatt være et utvalg
oppnevnt av NFPM som jobber med praktisk virkelighet, felles forståelse og tolkning av HDirs regelsett.
7. Høringsuttalelser
Styret har mottatt 29 høringer fra Legeforeningen/ Helsedirektoratet (koding)/ Helse- og
omsorgsdepartementet (NOU2017:16) i inneværende periode. NFPM har skrevet høringssvar til
følgende høringer:
- Innspill til Helsedirektoratet om koding knyttet til Palliativt senter
- NOU 2017:16 på liv og død (Legeforeningen)
- NOU 2017:16 på liv og død (Helse- og omsorgsdepartementet)
- Etiske utfordringer i palliativ medisin (Rådet for legeetikk)
- Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk
- Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)
- Læringsmål for de kliniske fagene i del 1
- Læringsmål i generell kirurgi
8. NFPMs medvirkning i kurs og konferanser
Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018 i Bodø: Årets konferansekomite har som
tidligere vært satt sammen av styremedlemmer fra NFPM og Norsk palliativ forening (NPF), med NPF
leder Geir Andvik som leder av komitèen. Landskonferansen var fullbooket allerede i mars i år. Ca 11 %
av deltakerne er leger.
Onkologisk Forum: Onkologisk Forum er en sentral arena for fagutveksling innen palliasjon. NFPM har i
flere år fått foreslå og invitere foreleser til plenumssesjonene på Onkologisk Forum i tillegg til
organisering av egen parallellsesjon. I 2017 inviterte vi professor Anthony Back fra USA som er kjent
for mange gjennom å være medforfatter av boken "Mastering Communication with Seriously Ill
Patients: Balancing Honesty with Empathy and Hope". Under Onkologisk Forum holdt han workshopen
"Communication and goals of care. Practical ways towards a culture of kindness, transparency and
responsibility" under NFPM sin parallellsesjon. I tillegg holdt han foredrag i plenum med tittel "How
oncologists' communication changes patient experiences and outcome". I år har NFPM invitert
professor Stein Kaasa til plenumsforedrag på bakgrunn av Lancet Oncology Commission artikkel som
publiseres i Lancet Oncology i oktober i år (S. Kaasa/ J. H. Loge/ T. Lundeby m. fl.«Integration of
oncology and palliative care»). Denne artikkelen vil bli lansert under ESMO i München i oktober i år.
Røroskurset i palliasjon for viderekomne: NFPM ønsket å skape en arene hvor leger som jobber med
palliasjon kan møtes til faglig diskusjon og erfaringsutveksling. I mars 2017 arrangerte vi første
helgekurs på Røros med 25 deltakere, både medlemmer og ikke-medlemmer. Tema for kurset var
kommunikasjon, veiledning og etikk. NFPM sponset hver deltaker med kr. 728. Kurset fikk så gode
tilbakemeldinger at vi har besluttet å videreføre Røroskurset i palliasjon for viderekomne annethvert
år. Neste kurs går av stabelen 15.-17. mars 2019.
9. Nasjonale saker
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Målsetting er
gode forløp for kreftpasienter som skal hjem etter behandling i spesialisthelsetjenesten. I den
forbindelse er det etablert en referansegruppe som skal bistå Helsedirektoratet med oppdraget om
Pakkeforløp hjem for kreftpasienter og NFPM er invitert til å oppnevne en representant til denne
gruppen. Siri Brelin er NFPM sin representant.
10. Samarbeid med andre palliative foreninger
NFPM er medlem av European Association for Palliative Care (EAPC). Medlemmer av NFPM er
kollektive medlemmer av EAPC med rabatt på kongressavgift og medlemsfordeler.

5

NFPM og NPF har fortsatt å samarbeide om felles mål innen palliasjon både faglig og politisk. Vi vil
fortsette samarbeidet om Landskonferansen i palliasjon som arrangeres annethvert år.
11. Nettsidene - www.palliativmed.no
Foreningens nettsider oppdateres kontinuerlig. Styret håper at nettsidene blir oppfattet som nyttige
for medlemmene, og at de blir brukt som informasjons- og kommunikasjonskanal for foreningen.
12. Økonomi
Inntekten til NFPM kommer fra overskuddet etter Landskonferansen i palliasjon, fra tilskudd fra
Helsedirektoratet som onkologisk faggruppe og fra medlemskontingenten, i denne størrelsesorden.
Det er viktig både for NFPM og vår økonomi at vi har mange medlemmer slik at vi kan nå våre mål.
For 2017 fikk NFPM et tilskudd på NOK 60.000,- fra Helsedirektoratet. Tilskuddet ble benyttet til å
betale medlemskontingenten til EAPC, reise- og møtevirksomhet for styremedlemmer og støtte til
Røroskurset i palliasjon. Ut fra estimerte utgifter har vi søkt om et tilskudd på NOK 80.000 for 2018.
Det er lite trolig at tilskuddet vil øke de nærmeste årene.

24.08.18 På vegne av styret i NFPM
Anne-Tove Brenne, leder

