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LIS i onkologiutdanning  
I forbindelse med ny spesialistutdanning har  
spesialistkandidater i onkologi nå fått et obligatorisk kurs i  
«Palliasjon og smertebehandling». Det første kurset arrangeres 
13.-15. november 2019 på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 
Kurset er blitt en del av kurstilbudet som Regionalt utdannings-
senter for leger i spesialisering, Helse Sør-Øst har ansvar for, 
men de har også med seg fagfolk fra både Midt-Norge og  
Vestlandet. Kontaktperson fra KLB Midt-Norge er  
Anne Kvikstad. 

CSNAT (Carer Support Needs Assessment Tool):
CSNAT er et evidensbasert kartleggingsverktøy som er ut-
formet for pårørende som støtter et familiemedlem mot slutten 
av livet. CSNAT-tilnærmingen er en prosess som gir pårørende 
muligheten til å overveie og uttrykke hvilke støttebehov de har 
for å kunne ha omsorg i hjemmet for familiemedlemmer som er  
alvorlig syke. Kartleggingsverktøyet er utarbeidet ved  
universitetene i Cambridge og Manchester. Videre er den  
oversatt til norsk og pilottestet. KLB har fått lisens for bruk av 
dette kartleggingsverktøyet i alle kommuner og sykehus i Midt-
Norge. Ta kontakt med Laila Skjelvan for opplæring og bruk av 
CSNAT, samt påfølgende planlegging av tiltak.            

Tilskudd for kompetansehevende tiltak for  
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Helsedirektoratet har tildelt midler til kommunale  
prosjekter i Midt-Norge. Tilskuddet forvaltes av  
Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med KLB. Det ble i 
år tildelt kr 2.700.000 til Midt-Norge. Vi mottok tolv søknader. 
Oversikt over pågående prosjekter finner du på vår nettside. 
Ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator ved KLB for råd og 
veiledning til oppstart av prosjektarbeid i din kommune.
   
Forskning

Det er nå mulig å søke om regionale forskningsmidler  
(frist: 13. juni)
• Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og 
innovasjon
• Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital og NTNU 

Publikasjon:
An in-hospital clinical care pathway with integrated decision 
support for cancer pain management reduced pain intensity and 
needs for hospital stay. Løhre ET, Thronæs M, Brunelli C, Kaasa 
S, Klepstad P. Supportive Care in Cancer, published online 23 
May, 2019.

Informasjon

Årsrapport 2018 er tilgjengelig på vår nettside.

Master og NTNU-videre kurs: Master i smerte og palliasjon 
tar ikke inn nye studenter fra høsten 2019. Det er nye krav for 
masterutdanningen som gjør at vi sammen med NTNU ser på 
framtidige løsninger for denne utdanningen. Det vil komme mer 
informasjon om dette på våre nettsider høsten 2019. KLB vil  
likevel arrangere et palliasjonskurs uten studiepoeng til høsten, 
beregnet på ansatte i sykehus og  
kommunehelsetjenesten.     

Stortingsmelding: 
NOU 2017:16, På liv og død resulterer nå i en  
Stortingsmelding. Det blir spennende å se hva som blir  
konsekvensen av denne. 

Kurs og fagdager høsten 2019 

Erfaringsseminar for tilskuddsmottakere: Trondheim, 18. 
september. Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer i  
samarbeid med KLB erfaringsseminar for tilskuddsmottakere 
i kommunehelsetjenesten.  Målgruppe er prosjektledere og 
deres overordnede, men også kommuner som vurderer å søke 
tilskuddsmidler til nye prosjekter. Påmelding via  
Fylkesmannens nettside.

Emnekurs for leger innen palliativ medisin: Trondheim 
21. - 22. oktober. Legeforeningen søkes for godkjenning av 
emnekurset. Pris kr 2.790.-. Påmelding via Hoopla.

Regionale fagdager for tverrfaglig helsepersonell: 
KLB arrangerer regionale fagdager for tverrfaglig  
helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten i  
samarbeid med kreftkoordinatorer og palliative team i Midt-
Norge. I år er følgende vertskommuner valgt: Kristiansund 4. 
september, Levanger 30. oktober og Malvik 13. november.  
Program blir lagt ut på vår nettside fortløpende når de er klare.

Cytostatikakurs for sykepleiere og leger i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, Øya Helsehus, Trondheim, 18.-19. 
november. Avdeling undervisning og forskning ved  
Kreftklinikken, i samarbeid med NTNUs kreftsykepleie- 
utdanning, tilbyr cytostatikakurs to ganger årlig. Det er  
obligatorisk oppmøte begge kursdager, og skriftlig prøve må 
være bestått før utstedelse av kursbevis. Prøven kan også tas 
ved egen arbeidsplass etter avtale med leder.  Ansatte ved St. 
Olavs hospital melder seg på via læringsportalen. Ansatte i 
kommunehelsetjenesten melder seg på her, pris 1040,-: 
Ved spørsmål, ta kontakt med Laila Skjelvan.
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Palliasjonskurs del I: 3.-4. desember 2019. Påmelding for 
kommuneansatte via Hoopla, pris kr 1040,-.
Ansatte på sykehus melder seg på via Læringsportalen. 

Videokonferanser
Den videooverførte undervisningen er et populært tilbud for de 
som jobber innenfor palliasjon. Vi har deltakere fra store deler 
av landet. Hvis dere ønsker denne muligheten for ukentlig faglig 
oppdatering innen palliasjon, ta kontakt med KLB.

Kommende konferanser 

Den 19. landskonferanse i kreftsykepleie, Sarpsborg 11.-13.  
september. «Hele mennesket - hele veien».

ESMO, European Society for Medical Oncology, Barcelona 27. 
september- 1. oktober.

Regional forskningskonferanse Helse Midt-Norge, Kristiansund 
2. – 3. oktober.

PRC, 9th International Seminar, Krems, Østerrike, 23. – 25. 
oktober.

Konferansen “A Good Ending - Good for All», Bergen 6. - 7.  
november forener sluttkonferansen for ERANet-LAC CODE 
prosjektet Care Of the Dying Evaluation og den årlige  
forskningskonferansen til International Collaborative for Best 
Care for the Dying Person. Målgruppen for konferansen er  
helsearbeidere som arbeider med omsorg ved livets slutt, på 
alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene, forskere,  
representanter fra pasientforeninger og brukerfora,  
administratorer i helse- og omsorgstjenestene, frivillige som 
arbeider med alvorlig syke og døende, samt ansatte ved  
utdanningsinstitusjoner. 

Onkologisk forum, Tromsø 21.-22. november. Program er under 
utarbeidelse. 

Helse- og omsorgskonferansen: Fylkesmannen i Trøndelag og 
Møre og Romsdal 
Målgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten i  
kommunehelsetjenesten. Konferansen arrangeres av  
Fylkesmannen i samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem 
og hjemmetjenester og utvalgte kommuner. Program er under 
utarbeidelse. Dato er ikke avklart. 

God sommer  
ønskes alle!
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