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Kjære medlemmer i NFPM!
Vi håper dere har fått en god start på det nye året!
Takk til dere som deltok på foreningens parallellsesjon og årsmøte under Onkologisk Forum i Stavanger 19.
november. Parallellsesjonen hadde godt fremmøte, og vi fikk presentert en rekke spennende studier. Fellesmøtet
med Lungekreftgruppen hadde fokus på integrering av onkologi og palliasjon for lungekreftpasienter.
På årsmøtet ble Eva Søderholm takket av etter mange års innsats som kasserer. Endre Røynstrand har nå overtatt
dette vervet. Birthe Lie Hauge ble valgt inn som nytt varamedlem til styret. En oversikt over styret finnes på
foreningens nettside: www.palliativmed.no , under fanen Om oss.
Aktuelt fra styret
 Styret har i januar avgitt høringsuttalelse til forslaget til retningslinjer for palliasjon til barn og unge
 En arbeidsgruppe med representanter fra NFPM og Norsk Palliativ Forening har utarbeidet en liste over
begreper brukt i palliasjon, beregnet på helsepersonell og publikum
 Kodegruppen er i ferd med å oppdatere informasjonen om koder og takster på nettsiden
 Oppdatering av Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon er hovedsakelig delegert til de regionale
kompetansesentrene i lindrende behandling
 Styret har valgt å støtte et utdanningsseminar for kommunikasjonslærere i regi av Nordisk spesialistkurs i
palliativ medisin, på den betingelse at de norske deltakerne kan bidra på kurs for NFPMs medlemmer
 Styret har sendt en henvendelse til Legeforeningen om å få palliativ medisin som egen kategori/heading ved
utlysning av legestillinger i Tidsskriftet og på nettet
Kompetanseområde palliativ medisin
Som tidligere meddelt, blir forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin videreført. Det er nå 16 godkjente
utdanningssteder til kompetanseområdet. Disse skal følges opp, vekselvis gjennom skriftlige rapporter og
vurderingsbesøk. I første del av prøveperioden var det de regionale kompetansesentrene som sto for besøkene på
utdanningsstedene. Verken kompetansesentrene selv eller NFPM synes dette er en god løsning, og har foreslått at
en nasjonal komite skal gjøre dette på vegne av Helsedirektoratet. Saken er til behandling i direktoratet.
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker flere leger fra primærhelsetjenesten inn i utdanningsløp til kompetanseområdet. NFPM vil oppfordre leger ved lindrende enheter i sykehjem til å søke forhåndsgodkjenning av slik tjeneste.
Informasjon om ordningen: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/forsoksordning-kompetanseomrade-palliativmedisin
Landskonferansen i palliasjon 14.-16. september 2016
Det er nå åpnet for påmelding til konferansen, og foreløpig plenumsprogram er lagt ut. NFPMs medlemmer får
konferansen til medlemspris. Frist for innsending av abstract er 1. mars. Vi håper på mange gode bidrag fra hele
landet! Se www.landskonferansenipalliasjon.no
Vi minner også om EAPC forskningskonferanse i Dublin 9.-11. juni 2016, se www.eapcnet.eu
Oppfølging av fagrapporten om lindrende behandling
NFPM avventer resultatet av den pågående evalueringen av det palliative tjenestetilbudet, i regi av SINTEF.
Evalueringen skal særlig legge vekt på de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Helsedirektoratet er i gang med prosjektet utarbeiding av veiledningsmateriell for omsorgen ved livets slutt.
Til slutt minner vi om foreningens nettsider (kom gjerne med tips til stoff!) og det web-baserte undervisningsopplegget i palliativ medisin – som dere finner info om på nettsidene.
Vi ønsker dere en fortsatt fin vinter og en god vår etter hvert!
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