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Palliasjonsutvalget
Regjeringen ønsker å styrke det palliativet tilbudet og har  
oppnevnt et utvalg ledet av Stein Kaasa for å utrede og vurdere 
dagens tilbud gjennom hele sykdomsperioden og frem til livets 
avslutning.  Mer informasjon om mandatet til palliasjonsutvalget 
kan du finne her: https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/sty-
rer-rad-og-utvalg/palliasjonsutvalget/id2500448

Ressursnettverk ved St. Olavs hospital      
Kompetansesenter i lindrende behandling har tatt initiativ til  
opprettelse av et ressursnettverk ved St. Olavs hospital. De 
praktiske oppgavene til ressurssykepleierne er å: 
• Utvikle en forutsigbar pasientbehandling på eget  

arbeidssted gjennom blant annet implementering av  
standardiserte pasientforløp

• Bidra til å utvikle samhandling og systemarbeid mellom  
kommuner og sykehus

• Legge til rette for kompetanseutvikling og undervisning
                                               
Tilskudd for kompetansehevende tiltak for  
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
I Midt-Norge ble 11 av 14 kommunale prosjekter i Midt-Norge 
tildelt midler fra Helsedirektoratet for kompetansehevende tiltak. 
Tilskuddet forvaltes av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i  
samarbeid med KLB.  Ta gjerne kontakt med KLB for oppstart 
av prosjekter i deres kommune for råd og veiledning  
(laila.skjelvan@stolav.no)
   
Ny webside under utvikling 
KLB er i gang med å flytte sine nettsider over på stolav.no. 
Siden er fortsatt under utvikling, men alt nytt innhold vil fra nå 
av bli lagt på den nye siden, som du finner her: www.stolav.no/
fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetanse-
senter-i-lindrende-behandling-midt-norge

Kurs og fagdager   
Fylkesvise fagdager: Til høsten inviterer KLB i samarbeid med 
kreftkoordinatorer og de palliative teamene til fylkesvise  
fagdager for alt helsepersonell i regionen. Steder og datoer vil 
bli offentliggjort på nettsiden før sommeren. 

Emnekurs for leger innen palliativ medisin: 19 leger fra  
kommune- og spesialisthelsetjenesten har i høst og vår  
gjennomført fem kurskvelder à tre timer. KLB vil fra høsten 2017 
gi  tilbud om nytt kurs. Ta kontakt med laila.skjelvan@stolav.no 
ved spørsmål og påmelding.

Master i klinisk helsevitenskap og NTNU-videre kurs in-
nen smerte og palliasjon: Frist for påmelding til masterstudiet 
gikk ut 15. april, men det vil være mulig å delta på enkeltkurs. 
Følgende lenke vil bli oppdatert med kursinnhold og frister for 
påmelding: https://www.ntnu.no/videre/smerte-og-palliasjon

Cytostatika-kurs 22.-23. mai: I samarbeid med avdeling 
forskning og undervisning ved Kreftklinikken tilbyr vi to-dagers 
cytostatika-kurs for sykepleiere og leger i kommunehelse- 
tjenesten. En kursprøve på to timer må være bestått før  
utstedelse av kursbevis. Pris for kurset er kr 1855. Ved 
spørsmål, ta kontakt med laila.skjelvan@stolav.no   
Påmelding: https://klbmidt.hoopla.no/sales/4115877187

Kommende konferanser 
• Madrid: EAPCs 14. verdenskongress, 18.-20. mai 2017 

Konferansen vil vektlegge blant annet fordelene og  
utfordringene ved tidligere palliativ behandling i sykdoms- 
forløpet, evidensbasert forskning som støtter praksis i  
klinikk og palliasjonens rolle i dynamiske samfunn 
http://www.eapc-2017.org/

• Madrid: ESMOs årlige kongress, 8.-12. september 2017 
Konferansen belyser hvordan forskning kan implementeres i 
praksis for å bedre pasientens behandlingstilbud 
http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2017-Congress

• Oslo: Nordisk Hospicekonferanse - Hvor går grensen?  
20.-22. september 2017 
Konferansen setter fokus på utfordringer, grenser og  
begrensninger i palliasjon 
https://events.provisoevent.no/websites/f4a8ec21-f9e9-
4c0e-947a-7b8a42647fc7 eller www.lds.no/grensen

• Ålesund: Landskonferanse for kreftsykepleiere, 27.-29. 
september 2017 
Konferansen belyser krefttematikk i et historisk perspektiv, 
pasientbrukernes opplevelse av behandlingstilbudet og 
hvordan mestre samtaler med kriserammede 
https://www.nsf.no/vis-artikkel/3169833/10507/Velkommen-
til-landskonferanse-i-AAlesund-2017

• Oslo: 7th International Seminar of PRC and EAPC  
Research Network, 5.-7. oktober 2017 
Internasjonal forskningskonferanse med tema som  
kreftsmerter, hjernemetastase, kakeksi, kommunikasjon,  
tumorregissert og kirurgisk behandling 
http://pallres.org/

Forskningsnytt:
Pallion (Palliative Care Integrated in Oncology) er en nasjonal 
multisenter klynge-randomisert studie ved 12 kreftavdelinger 
i alle fire helseregioner. Prosjektet skal teste effekten av en 
tredelt intervensjon som integrerer onkologi og palliasjon for 
kreftpasienter som behandles med antatt siste linje  
kjemoterapi. Intervensjonen sikter mot å øke legenes  
kompetanse med et opplæringsprogram, bruk av elektronisk 
symptomkartlegging (EIR) og implementering av standardiserte 
pasientforløp. St. Olavs hospital er med i studiens kontrollarm 
og starter inklusjon av pasienter i juni 2017. 
Mer info på: https://pallion.no/
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