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Organisering av KLB
KLB er i en omorganisering, og er underlagt  
Avdeling forskning og undervisning ved  
Kreftklinikken fra 01.09.17. Tre leger er nå knyttet til 
KLB: Erik T. Løhre (administrativ leder) 60 %, Anne 
Kvikstad 20 % og Morten Thronæs 20 %.  Fra 01.01.18 
blir Marianne Haug Johansen formelt ansatt ved KLB i 
40 % stilling og Grete Søbstad i 20 % stilling. Ragnhild 
Green Helgås sin forskningskoordinatorstilling blir 40 
% tilknyttet KLB. Laila Skjelvan fortsetter som  
prosjektkoordinator, sykepleier i 100 % stilling. 

Tilskudd for kompetansehevende tiltak
KLB minner om tilskuddsordning fra  
Helsedirektoratet til kommunale prosjekter i Midt-
Norge. Frist for å søke midler er 1. mars 2018.  
Tilskuddet forvaltes av Fylkesmannen i Sør- 
Trøndelag i samarbeid med KLB. Ta kontakt med KLB 
for oppstart av prosjekter i deres kommune for råd og 
veiledning (laila.skjelvan@stolav.no).
   
Ny webside
Siden er fortsatt under utvikling, og vi tar gjerne imot 
innspill fra dere om innhold. Alt nytt innhold vil fra nå 
av bli lagt på den nye siden, som du  
finner her: www.palliasjon-midt.no 

Ressursnettverk ved St. Olavs hospital
Det er opprettet et ressursnettverk ved St. Olavs hos-
pital. Ressursnettverket  har hatt to samlinger i år, 
med innhold som sertifisering i bruk av Niki medika-
mentpumpe og rutiner for utskriving av pasienter som 
trenger forlenget sykehus- 
behandling i hjemmet. En arbeidsgruppe i  
nettverket har utarbeidet felles sjekkliste for utskriving 
av pasienter. Denne legges i kvalitets- 
systemet til nytte for hele St. Olavs hospital. Nettverket 
vil fra neste år bli slått sammen med nettverket i Trond-
heim kommune. I denne  
sammenheng vil det bli arrangert kick-off 31.  
januar. Spørsmål om ressursnettverk og fagdag kan 
rettes til grete.sobstad@stolav.no. 

Kompetanseheving - kurs og fagdager
NTNU videre-kurs innen smerte og palliasjon: Dette 
er videreutdanningskurs som svarer på samfunnets 
økende behov for kompetent og helhetlig håndtering 
av pasienter med sammensatte problemstillinger, 
både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.  
Kursavgift kr 4.000,- per kurs, som hvert gir 7,5 studie-
poeng. Følgende lenke vil bli oppdatert med kurs- 
innhold og frister for søknad/opptak: www.ntnu.no/vi-
dere/smerte-og-palliasjon

Cytostatikakurs 30.11. - 01.12.: Det er etterspørsel fra 
kommunehelsetjenesten om cytostatikakurs, og vi  
tilbyr dette nå også for sykepleiere og leger i  
kommunehelsetjenesten. Kurset blir skriftlig prøvet (2 
timer) og må være bestått før utstedelse av  
kursbevis. Kursavgift er kr 1855,-. Påmelding: klbmidt.
hoopla.no/sales/cytkurshost2017. Ved spørsmål, ta 
kontakt med laila.skjelvan@stolav.no.  

Palliasjonskurs: Til våren gjennomfører KLB  
palliasjonskurs i to deler for helsepersonell i kom-
mune- og spesialisthelsetjenesten. Kursavgift 1000,-.
Ansatte ved St. Olavs hospital melder seg på kurs 
gjennom læringsportalen. Ansatte i kommuner melder 
seg på kurs via følgende lenker: 
Kurs i palliasjon del I: 24.-25. januar: klbmidt.hoopla.
no/sales/4142625530
Kurs i palliasjon del II: 26.-27.februar: klbmidt.hoopla.
no/sales/3873261396 

Fagdag for palliative team i Midt-Norge 18.-19.april:
Hvert år samles regionens åtte palliative team i Trond-
heim for faglig påfyll og gode diskusjoner. Påmelding: 
no.surveymonkey.com/r/pallteam_fagdag2018   

Kommende konferanser: 
10th World Research Congress of the EAPC: Den 10. 
forskningskongressen til European Association for 
Palliative Care (EAPC) arrangeres i Bern 24.-26. mai 
2018. Registrer deg før 15. mars 2018 for å få den aller 
beste prisen. Oppdateringer om kongressen finner du 
her: www.eapcnet.eu/research2018 
Landskonferansen i palliasjon 2018 arrangeres i 
Bodø 12.-14. september. Påmelding åpner 4. januar. 
Oppdateringer om konferansen finner du her: www.
landskonferansenipalliasjon.no
 
KLB Midt-Norge ønsker alle en riktig fin adventstid og 
en god jul!


