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MEDLEMSBREV 2 2016
Kjære medlemmer i NFPM!
Styret vil gjerne komme med en liten oppdatering på slutten av vårsemesteret. Det er mye som skjer i det palliative
feltet! Noen av oss har vært på EAPC forskningskongress i Dublin og fått ny inspirasjon, også fra gode, norske bidrag.
Blant annet ble den store PALLiON-studien presentert, www.pallion.no
Landskonferansen i palliasjon 14.-16. september 2016
Det er nå godt over 500 påmeldte til konferansen, som finner sted på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Fortsatt er
det plass til flere deltakere. Programmet er ferdig lagt, inkludert parallellsesjoner, og vil om kort tid bli tilgjengelig på
konferansens nettside, www.landskonferansenipalliasjon.no Konferansen er søkt godkjent som klinisk emnekurs for
allmennmedisin og som valgfritt kurs for en rekke andre spesialiteter og kompetanseområdet alders- og
sykehjemsmedisin. Benytt sjansen til å delta på årets storsamling for alle som arbeider i det palliative feltet i Norge!
Under konferansen blir det en egen fagspesifikk sesjon for leger samt at NFPMs årsmøte er lagt til arrangementet.
Kurs for NFPMs medlemmer helgen 17.-19. mars 2017
Den tverrfaglige Landskonferansen har stor bredde i programmet og samler mange leger. NFPMs medlemmer har
samtidig etterlyst et ”tettere” forum med mulighet for å kunne gå mer i dybden på enkelttema og utveksle ideer og
erfaringer. En komite i foreningen arbeider nå med programmet for et medlemskurs i mars 2017 på Røros.
Tidspunktet faller sammen med Vinterfestspill i Bergstaden, så her kan det bli mulighet for ulike typer opplevelser.
Sett av datoen – nærmere informasjon kommer tidlig på høsten.
Offentlige utvalg og arbeidsgrupper
NFPM avventer resultatet av den pågående evalueringen av det palliative tjenestetilbudet, i regi av SINTEF.
Evalueringen skal være klar i månedsskiftet august/september, og skal etter planen presenteres på
Landskonferansen. Men allerede nå har Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnt et nytt utvalg for å utarbeide en
NOU om palliasjon. Utvalget ledes av Stein Kaasa og skal avgi sin innstilling innen utgangen av 2017. Fastlege og
sykehjemslege Peder Broen, som er sekretær i NFPMs styre, er oppnevnt som medlem av utvalget. Les mer om
utvalget og mandatet på foreningens nettsider, www.palliativmed.no
Helsedirektoratet er i gang med prosjektet utarbeiding av veiledningsmateriell for omsorgen ved livets slutt. Her er
flere av NFPMs medlemmer med i arbeidsgruppen. Materiellet skal være ferdig i juli 2017.
Bruk av ICD 10-koden Z51.50
NFPMs kodegruppe har lagt ut en oppdatert veiledning om bruk av Z51.50 samt en mal for tilsynsnotat på nettsiden.
Doktorgrader fra palliasjonsfeltet
Styret ønsker å presentere doktorgrader i palliativ medisin på nettsidene og har begynt arbeidet med å legge ut
lenke til aktuelle avhandlinger.
Kompetanseområde palliativ medisin
Det er nå 60 leger som har fått godkjenning i kompetanseområdet, og 17 godkjente utdanningssteder.
Helsedirektoratet har oppnevnt en nasjonal komite som skal følge opp de godkjente utdanningsstedene med
vurderingsbesøk. Siri Steine fra Palliativt senter på AHUS og Janicke Bjercke fra Hospice Lovisenberg er oppnevnt
som NFPMs representanter i komiteen. Alle komitemedlemmene er naturlig nok medlem av foreningen.
Sunniva senter ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen har ledig ettårig engasjementsstilling for utdanning til
kompetanseområdet. Ta kontakt med seksjonsoverlege/fagsjef Jan Henrik Rosland for nærmere opplysninger,
janhenrik.rosland@ihelse.net
Vi ønsker dere en god sommer med rike muligheter for å koble av og samle nye krefter!
Med hilsen på vegne av styret,
Dagny Faksvåg Haugen
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