NORSK PALLIATIV FORENING (NPF)
STYRETS ÅRSRAPPORT september 2014-september 2016
Nåværende styre har sittet siden valget på Generalforsamlingen i Trondheim.
17 sept. 2014
Styret:
Bodil Husby, leder
sosionom/familieterapeut
Eva S. Engebrigtsen, sekretær palliativ sykepleier
Martina Tønnies
lege/kirurg

Oslo
Bærum
Vesterålen

Joran Slaaen
Guttorm Eidslott
Georg Bollig
Anette Ester
Geir Andvik
Torunn Åkra

palliativ sykepleier
sykehusprest
overlege/forsker
lege
kreftsykepleier
fysioterapeut

Oslo
Hamar
Bergen/Slesvig
Hyllestad
Førde
Bergen

Vara:
Ellinor Christin Haukland
Siri Alstad Svestad
Karen Riddervold
Kristine Møller

overlege
fysioterapeut
sykepleier
klinisk ernæringsfysiolog

Bodø
Trondheim
Oslo
Oslo

Hilde Rossland

ergoterapeut

Lillehammer

Endringer i styreperioden:
Anette Ester gikk ut av styret i april 2016. Ellinor Haukland rykket inn i styret i
april 2016.
Siri Alstad Svestad trakk seg som vara i styret tidlig i 2016.
Styret mottar ikke honorar.
Som regnskapsfører bruker NPF:
Sparebank 1 Regnskapshuset, avd. Røros, Tollef Bredalsv.13, 7274 Røros.
Dette er samme regnskapskontor som i forrige periode, det er bare endret i
forhold til navn og eierstruktur.

NPF er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
Medlemmer:
Pr. 1 juni 2016 er medlemstallet på 563. Kontingenten er på kr. 450,- pr.år.
Medlemmene får bladet «OMSORG» fire ganger i året.
NPF sin hjemmeside er www.palliativ.org.
Vi benytter en ekstern datakyndig til å bistå med nettsiden.
Styremøter:
Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter:
9. desember 2014:
Bergen – konstituerende møte med nytt styre
19. april 2015:
Styremøte i Kristiansand i forbindelse med lokal
fagkonferanse 20-21 april.
27. mai 2015:

Oslo

29. nov 2015:

Styremøte i Bergen. Avholdt fagdag om
Sistehjelpskurset og instruktørkurs for medlemmer av
styret og 5 eksterne fagpersoner påfølgende dag, 30.
november.

24. april 2016:

Styremøte i Bodø med instruktørkurs i Sistehjelp for ca
45 helsepersonell fra Bodø og omegn den 25. april
2016.

13. september 2016:

Stavanger. Møtet holdes i forbindelse med
Landskonferansen.

Nordisk samarbeid:
Kontakten med Foreningen for palliativ indsads (Danmark) opprettholdes og er
en kontinuerlig prosess.
Det foregår via mailkontakt med lederne. Videre inviterer vi to representanter
til våre respektive Landskonferanser.
For øvrig foregår det også et samarbeid i forbindelse med utviklingen av
Sistehjelpskurset.

Sistehjelpskurset:
Arbeidet med Sistehjelpskurset ble startet i forrige styreperiode, viser til styrets
Årsrapport ved Generalforsamlingen 2014.
Det er etablert en internasjonal arbeidsgruppe, sammensatt av representanter
fra Tyskland, Østerrike, Danmark og Norge – med to medlemmer fra hvert land.
Arbeidsgruppen blir ledet av Georg Bollig. Det er avholdt en til to møter pr år,
sist i Wien i februar 2016. Kurset og prosjektet er knyttet opp mot ”Institutt for
Palliative Care og organisasjonsetikk” (IFF) ved Universitetet Klagenfurt-GrazWien i Wien. NPF er representert ved Georg Bollig, Torunn Åkra (til og med
2015) og Geir Andvik (fra 2016).
Interessen rundt kurset er økende i alle deltakende land. Særlig i Tyskland har
kurset fått mye oppmerksomhet og utmerkelser fra den tyske foreningen for
palliativ medisin (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin) og ”start social”
med mottakelse hos Bundeskanzlerin Angela Merkel i Berlin i 2015.
Kurset har blitt presentert på flere konferanser og møter, bl. a. EAPCkonferanser i København i 2015 og Dublin i 2016 og Dansk palliativ
landskonferanse i Fredericia i 2015. Sistehjelp skal presenteres i forelesninger
om sistehjelpsprosjektet på Norsk Landskonferanse i Stavanger i september
2016 og ved internasjonal palliativ konferanse i Montreal, Canada i oktober
2016 (ved Georg Bollig).
I Norge er det i 2015-2016 gjennomført 7 sistehjelpskurs, med ca 200 deltakere
til sammen.
Kurset er holdt for ulike grupper, og tilbakemeldingene er hovedsakelig gode.
Forelesere har for det meste vært styrets medlemmer. Det er minst to
forelesere på hvert kurs.
Styret holdt instruktørkurs for 40 deltakere i Bodø i april. Alle var
helsepersonell for Bodø og omegn, Lofoten og Vesterålen. Til sammen er det
nå mer enn 50 godkjente instruktører i Norge.
Styret ser for seg en satsing på Sistehjelpskurset fremover. Siden kurset er et
internasjonalt prosjekt, skal innholdet oversettes og koordineres slik at det blir
så likt som mulig mellom alle de deltakende landene. Hvert kurs evalueres etter
standardiserte evalueringsskjema.

Som skriftlig informasjon for kursdeltakere har det blitt utarbeidet en liten bok
for deltakere på tysk som også skal oversettes til norsk.
Neste møte i den internasjonale arbeidsgruppen blir våren 2017. Flere land,
som Sveits og Sverige, er interessert i å delta i dette internasjonale
samarbeidet. En konferanse om sistehjelp i 2017 er under planlegging.
Begrepsavklaringer:
Norsk forening for palliativ medisin og Norsk Palliativ forening har samarbeidet
om å utarbeide en liste over begreper innenfor palliasjon. Listen inneholder en
oversikt over de viktigste begrepene innen palliasjon og inneholder både
referanser og lenker. Den er publisert på de respektive foreningers
hjemmesider.
Samarbeid mellom Norsk forening for palliativ medisin(NFPM) og Norsk
palliativ forening(NPF):
Disse to fagorganisasjonene samarbeider om Landskonferansen i palliasjon som
avholdes hvert andre år. Det er en fordeling av ansvar med 50/50. Dette er et
stort arbeid som foregår nesten i hele to-års perioden.
Det etableres i tillegg en lokal komite i samarbeid med Kompetansesenter for
lindrende behandling i aktuelle nedslagsfelt for konferansen. NFPM og NPF har
besluttet å utvide sitt samarbeid utover å arrangere Landskonferanse. Ved
behov kan det arrangeres felles styremøte.
Våre foreninger samarbeider også med diverse høringer og medieoppslag.
Lokal fagkonferanse:
Det ble avholdt en lokal fagkonferanse i Kristiansand 20. – 21. april 2015.
Tema: Den totale smerte – hvordan kan vi best hjelpe?
Konferansen ble planlagt og organisert i et tett samarbeid med en lokal komite
bestående av representanter fra Sykehuset Sørlandet, Kristiansand kommune
og Arendal kommune. Styremedlemmene i NPF var ansvarlig for foredrag og
faglig innhold. Det var 100 deltakere på konferansen.
Formål:
- Bidra til økt kompetanse i palliasjon blant helsearbeidere rundt i landet

- Bidra med å skape en møteplass for erfarings- og kompetanseutvikling
- Gi NPFs medlemmer bedre kjennskap til foreningens arbeid.
NPF erfarer at våre lokale fagkonferanser etter hvert er blitt erstattet av de
konferansene som Kompetansesentrene for lindrende behandling arrangerer.
Innhold og målgruppen for disse to konferansene er svært likt. NPF vurderer
derfor at det ikke er marked lenger for våre konferanser. Av den grunn avlyste
vi en planlagt fagkonferanse i Bodø.
NPF har besluttet å utvikle og gjennomføre Sistehjelpskurs rundt om i landet.
Se mer om kurset under et avsnittet Sistehjelpskurs. I tillegg er det
Landskonferansen i palliasjon hvert andre år som er NPFs satsing på eksterne
aktiviteter fremover.
Andre aktiviteter:
Bodil Husby og Georg Bollig deltok i EAPC-konferansen i København i mai 2015.
Bodil Husby og Georg Bollig ble invitert og deltok i Landskonferansen i
palliasjon i regi av Foreningen for palliativ indsats i Danmark i september 2015.
Ellinor Haukland deltok også, og hun var foreleser der.
Det skal utarbeides Veiledningsmateriell for ivaretakelse av personer i livets
sluttfase.
I prosjektbegrunnelsen står det slik: HOD har gitt Helsedirektoratet, Avdeling
omsorgstjenester i oppdrag å utarbeide «Veiledningsmateriell for ivaretakelse
av personer i livets sluttfase. Veiledningsmateriellet ferdigstilles innen juli
2017.»
«Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt, anbefaler at det bør utarbeides en nasjonal faglig
retningslinje for ivaretakelse av personer i livets sluttfase.
Det finnes ikke noe nasjonalt overordnet dokument som gir faglige råd om
omsorgen i livets siste fase. «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i
kreftomsorgen», Helsedirektoratet, 2015, berører i noen grad livets siste fase,
men med kreftpasienter som hovedfokus.

I forbindelse med dette prosjektet er det opprettet en tverrfaglig
arbeidsgruppe der NPF er representert ved sykehusprest Guttorm Eidslott. Det
er meningen at veiledningsmateriellet skal implementeres høsten 2017. Sjur
Bjørnar Hansen, avd. omsorgstjenester i Helsedirektoratet er prosjektleder.
Innspill til Representantforslag om Plan for å sikre retten til livshjelp ved
livets slutt (Dokument 8:925):
NPF i samarbeid med NFPM utarbeidet i fellesskap et innspill til saken i juni
2015.
Landskonferansen 2016:
Planleggingen og arbeidet med Landskonferansen i Stavanger 14-16 september
har hatt stor prioritet. Det er avholdt flere møter i hovedkomiteen hvor styret
har fem representanter.
I hovedkomiteen deltar Bodil Husby, Guttorm Eidslott, Torun Åkra, Eva S.
Engebrigtsen og Geir Andvik. NPF har delt ledelse med NFPM i komiteen og
NPF har sekretariatfunksjonen.
For Styret i NPF
Bodil Husby
leder

