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ÅRSRAPPORT november 2021 – september 2022 
  
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 230 registrerte medlemmer.  
  
Styret 2020/ 2021 
Styret i NFPM består av syv faste medlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmene møter på alle 
styremøtene og fungerer i praksis som ordinære styremedlemmer. 
 
Styret 2021/2022 har bestått av: 
Anne Fasting (leder) 
Arve Nordbø (nestleder, medlemsansvarlig) 
Maren Anne Berglund (sekretær) 
Anja Lee (kasserer) 
Bjørg Sjøblom (kontaktperson for Onkologisk Forum) 
Målfrid H. Bjørgaas (høringsansvarlig) 
Torstein Hagen Michelet (kodegruppa) 
Kristian Jansen (nettansvarlig, vara) 
Asbjørg Mindnes (medlemsansvarlig, vara) 
  
Valgkomité 
Eva Gravdahl  
Siri Steine 
Peder Broen 
  
Valg 
Det nåværende styret ble valgt for to år på årsmøtet i 2020. 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. Dette er i strid med legeforeningens 
sentrale vedtekter. Det gjennomføres valg ved årsmøtet i 2022. Deretter er neste planlagte valg i 2023, 
og vi går over til valg på ulikt årstall, i tråd med legeforeningens vedtekter. 
 
Kontaktpersoner i styringsgruppen for Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin (NSCPM, oppnevnt 
av NFPM) 
Dagny Faksvåg Haugen   
Eva Gravdahl 
 
Kontaktpersoner Kompetanseområde palliativ medisin (oppnevnt av Helsedirektoratet) 
Dagny Faksvåg Haugen 
Ørnulf Paulsen  
  
Representanter fra NFPM i Nasjonal komite til å følge opp godkjente utdanningssteder til 
Kompetanseområde palliativ medisin (oppnevnt av Helsedirektoratet): 
NFPM har to representanter i denne komiteen. Representantene oppnevnes for fire år. Fra 01.05.20: 
Bjørg Sjøblom, og fra 01.06.21 Birthe Lie Hauge. 
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Representant fra NFPM i arbeidsgruppen for revisjon av Nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (oppnevnt av Helsedirektoratet): 
Birthe Lie Hauge 
  
Kodeutvalg (oppnevnt av NFPM) 
Torstein Hagen Michelet (NFPM) 
Anne Kvikstad (Helse Midt) 
Katrin Sigurdardottir (Helse Vest) 
Bjørg Sjøblom (Helse Sør-Øst) 
Sigve Andersen (Helse Nord) 
 
 
Gruppe for nettbasert undervisning (Course Builder, oppnevnt av styret i NFPM) 
Målfrid Bjørgaas (leder og kontaktperson) 
Bardo Driller  
Kristian Jansen 
Maren Anne Berglund 
  
Revisor (ikke revisjonspliktig forening) 
Endre Røynstrand  
  
Kontakt med medlemmer 
Styret ønsker primært å holde kontakten med medlemmene gjennom nettsiden til NFPM 
(www.palliativmed.no) og jevnlige medlemsbrev, som sendes ut på e-post. Det blir vanligvis sendt ut 
fire medlemsbrev i året. Siden årsmøtet 2021 har det blitt sendt ut ordinære medlemsbrev i desember, 
mars og juni. 
Disse er også tilgjengelig på nettsiden. Vi bruker medlemmenes registrerte mailadresser i 
legeforeningen for å sende ut medlemsbrevet. Eventuell endring av foretrukket mailadresse gjøres via 
min side i legeforeningens nettside. 
 
Styret har tre offisielle mailadresser som medlemmene kan bruke til offisielle henvendelser. Disse er 
ikke knyttet til enkeltpersoner, men til verv, og vil kunne videreføres til nestemann som overtar vervet 
i fremtiden eller stedfortreder ved sykdom eller annet fravær. 
Styreleder: styret.nfpm@gmail.com 
Kasserer: kasserer.nfpm@gmail.com 
Medlemsansvarlig(e): medlemsansvarlig.nfpm@gmail.com 
 
 
Styremøter 
I kjølvannet av pandemien med Covid 19 har digitale styremøter (via Skype og Teams) erstattet både 
tilstedemøter og telefonmøter. Fra november 2021 til september 2022 har det vært avholdt 7 
styremøter, hvorav 2 tilstedemøter, resten var digitale møter. 
 
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: 
1. Arbeide for etablering av palliativ medisin som egen spesialitet 
2. Arbeide for opprettelse av et norsk spesialistkurs for leger i palliativ medisin som dekker 
kurskravene til kompetanseområde palliativ medisin  

http://www.palliativmed.no/
http://www.palliativmed.no/
http://www.palliativmed.no/
mailto:styret.nfpm@gmail.com
mailto:kasserer.nfpm@gmail.com
mailto:medlemsansvarlig.nfpm@gmail.com
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3. Oppfølging av Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en 
dag. Men alle andre dager skal vi leve 
4. Oppfølging av Kompetanseområde palliativ medisin. Rekruttering av leger og utdanningssteder 
5. Oppfølging av Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin 
6. Revisjon av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 
7. Oppfølging av nettbasert undervisning i palliativ medisin Course Builder 
8. Oppfølging av kodeutvalget 
9. Høringsuttalelser i palliativ-medisinske spørsmål  
10. Gjennomføring av Landskonferansen 2022 
11. Planlegging av Landskonferansen 2024 
12. Kontakt med medlemmene gjennom medlemsbrev og nettside 
 
Saker/ arbeidsoppgaver for styret 2020/2021  
 
1. Arbeidet for etablering av en permanent godkjenningsordning for leger med formell utdannelse i 
palliativ medisin   
NFPM vedtok på årsmøtet 2019 at styret skulle jobbe for en formell godkjenningsordning i palliativ 
medisin som sikrer fagområdet, gir utdanningskandidatene nødvendig kompetanse, gir faget palliativ 
medisin anerkjennelse og som er gjennomførbart innenfor dagens formelle godkjenningssystem for 
legespesialister. Ved behandling av stortingsmeldingen ble det vedtatt at palliativ medisin skal bli en 
egen medisinsk spesialitet (Meld. St. 24 (2019-2020), Innst. 73 S (2020-2021), Vedtak 90). Hdir har 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med spesialiteten og denne startet opp primo september 
2022, og ledes av Anne-Tove Brenne. Styreleder Anne Fasting vil representere NFPM i denne 
arbeidsgruppen. 
 
 
2. Arbeidet for opprettelse av et norsk spesialistkurs for leger i palliativ medisin som dekker 
kurskravene til kompetanseområde palliativ medisin   
Årsmøtet ga i 2019 styret i oppgave å fortsette å jobbe for et eget norsk kurstilbud. Dette arbeidet 
vil i det videre bli avhengig av innholdet i spesialiteten. Foreningen er invitert inn i prosessen med 
spesialiteten, og arbeidet ble startet i slutten av oktober i år. Det er naturlig at utforming av 
spesialistkurs sees i sammenheng med læringsmålene som skal utarbeides av arbeidsgruppen under 
pkt 1. 
 
3. Oppfølging av Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en 
dag. Men alle andre dager skal vi leve  
 Vår hovedsak blir i den forbindelse å jobbe med spesialiteten, men vi deltar også i de andre 
arbeidsgruppene som skal følge opp flere av punktene i Stortingsmeldingen.  

 
4. Kompetanseområde palliativ medisin  
Kompetanseområdet videreføres i påvente av spesialiteten. Arbeidsgruppa for kompetanseområdet 
behandler søknader fortløpende. Det er viktig at utdanningen av leger med kompetanseområdet ikke 
stagnerer mens vi venter på spesialiteten.  

Fra 2016 ble det opprettet en nasjonal komite til for oppfølging av de godkjente 
utdanningsstedene. NFPM har to representanter i komiteen (se over). Utdanningskandidatene 
har en representant og en vararepresentant, valgt blant de norske deltakerne på det nordiske 

https://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Veiledere/nasjonalt-handlingsprogram-for-palliasjon/
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kurset.  Nåværende representant er Michael Steffen (Kalnes) og vara er Even Braut Olaussen 
(Stavanger).  

5. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin  
Tiende nordisk spesialistkurs i palliativ medisin startet i november 2021 med 38 deltakere, hvorav ni 
fra Norge. Åtte norske leger fullførte NSCPM i september 2021. NFPM støtter kurset finansielt etter 
søknad fra de norske representantene i styringsgruppa. 
 
6. Kontakt med interessegruppa for barnepalliasjon  
Anja Lee, leder for interessegruppa for barnepalliasjon sitter nå som styremedlem i NFPM. Vi har 
dermed god kontakt med det barnepalliative miljøet. 
 
7. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen  
Representanter til revisjonsgruppa ble oppnevnt av Helsedirektoratet i februar 2018. Gruppa har 11 
medlemmer, hvorav syv er leger, fem fra spesialisthelsetjenesten og to fra kommunehelsetjenesten. 
Birthe Lie Hauge er NFPM sin representant. Jan Henrik Rosland er oppnevnt av helsedirektoratet har 
fortsatt som leder av arbeidet, men signaliserer at han nå ønsker avløsning.  

Gruppa holder på å ferdigstille revisjon av kompetansekapitlet og organiseringskapitlet. NFPM gir 
økonomisk bistand til arbeidet med handlingsprogrammet etter søknad fra revisjonsgruppa.   

 
8. Nettbasert undervisning i palliativ medisin Course Builder  
Arbeidsgruppa jobber kontinuerlig med oppdatering av E-læringsmodulene i palliativ medisin. E 
læringen er tilpasset tverrfaglig kompetanseheving i palliative team eller kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste, og kan brukes av leger både som internundervisning til kompetanseområde palliativ 
medisin og i allmennmedisinske veiledningsgrupper og kollegagrupper. Det er per i dag 11 
tilgjengelige moduler, se våre hjemmesider for tilgang.  
På årsmøtet 2021 ble det orientert om at nåværende plattform for e-læringen blir utilgjengelig fra 
2023. Nåværende moduler vil ikke bli oppdatert i dagens plattform. Vi må så finne en annen 
plattform for vår e-læring og overføre våre eksisterende moduler dit. Det kan være hensiktsmessig å 
se dette i relasjon til et norsk kurstilbud i palliasjon i forbindelse med den kommende spesialiteten.  
 

10. Kodeutvalget  
Kodeutvalget sitt mandat er å jobbe for samstemming av kodebruk. Kodene skal påvirke og fremme 
god palliativ praksis i helseforetakene (vedtak styremøte 13.02.18). Kodeutvalget jobber kontinuerlig 
med å få til en enhetlig kodepraksis.   

11. Høringsuttalelser  
Etter årsmøtet i 2021 er det gitt 10 høringssvar på følgende høringer: Digital sikkerhet, Digital 
hjemmeoppfølging, Sykemelding etter E-konsultasjon, Langvarige smertetilstander, Selvstyrt er velstyrt 
BPA, Revisjon legeforeningens lover, Kompetanseområde traumekirurgi, Debatt Landsstyremøtet, 
Faglige råd for forhåndssamtaler, Pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Høringssvar legges ut på 
hjemmesiden. 

 
12. NFPMs medvirkning på kurs og konferanser  
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Onkologisk Forum: Onkologisk Forum er en sentral arena for fagutveksling innen palliasjon, og NFPM 
deltar vanligvis i regi av å være onkologisk faggruppe. Ved onkologisk forum 2021 hadde vi 
parallellsesjon sammen med Norsk lungekreftgruppe. Det var få oppmøtte til den delen siste delen 
av faggruppemøtet vi hadde for oss selv. I 2022 faller onkologisk forum sammen med PRC-seminaret 
i Århus. Styret har vedtatt at vi ikke holder faggruppemøte under onkologisk forum 2022, da vi 
vurderer at denne samtidighetskonflikten, samt at mange også har vært på Landskonferansen vil 
føre til at få har anledning til å møte opp. Det er også av viktighet at noen fra styret er representert i 
diskusjonene rundt palliasjonen i Norden som vil foregå på PRC-seminaret, samt at vi nå bør øke vårt 
forskningsfokus. Det er imidlertid svært viktig at forbindelsen til onkologisk forum fortsetter, og at 
faggruppemøter gjennomføres i fremtiden! 
 
Landskonferansen i palliasjon: Landskonferansen i palliasjon 2022 gjennomføres 14. - 16 september i 
Molde. Som tidligere har vi Norsk Palliativ Forening (NPF) med som medarrangør, men da denne 
gangen er lokalkomitéen sammensatt av en tverrfaglig gruppe av helsepersonell med tilknytning 
både i Helse Møre og Romsdal og kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal. Hovedkomiteen for 
konferansen var satt sammen av til sammen åtte styremedlemmer fra NFPM og NPF, samt to leder 
av lokalkomitéen. Konferansen gjennomføres som en fysisk konferanse uten mulighet for digital 
deltakelse.  I 2024 er konferansen planlagt til Bergen.  

Røroskurset: Vi planlegger gjennomføring av kurset vinteren 2023 

14. 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.   

NFPM ble i 2020 medlem av IAHPC, og tegnet medlemskap for to år i 2021. Medlemskapets er gyldig 
til 30. april 2023. Styret må da ta stilling til om medlemskapet skal videreføres.  

NFPM og NPF fortsetter å samarbeide om felles mål innen palliasjon både faglig og politisk, og har tett 
kontakt.   

15. 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.  

Foreningen abonnerer for medlemmer på den elektroniske utgaven av «Oxford Textbook of Palliative 
Medicine». Medlemmene får tilgang gjennom å logge seg inn via NFPM sin hjemmeside.  

 
16. Dialog med Statens legemiddelverk om oppdatering av medikamenter med ref. §2 -90. 
Styret har tatt initiativ til oppdatering / revisjon av liste over medikamenter med refusjon §2 -90. Vi har 
fått flere innspill fra medlemmer, og bringer dette videre i riktige kanaler i SLV. 
 

 
17. Revisjon av NFPM sine vedtekter  
Reviderte vedtekter legges frem for årsmøtet 2022.  

18. Økonomi  



6 

 

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 2021 fikk NFPM et tilskudd på NOK 980000 fra Helsedirektoratet. Tilskuddet ble benyttet til å 
støtte til NSCPM og til å betale lisens for Coursebuilder. For 2022 ble vi tildelt kr 98.000. 
Landskonferansen i palliasjon 2021 innbrakte et betydelig overskudd, mens regnskapet for 
landskonferansen 2022 ikke foreligger enda, men er forventet å gi et langt mindre overskudd for 
foreningene. 

30.08.2022 På vegne av styret i NFPM   

Anne Fasting, leder  
 


