
Nyhetsbrev våren 2018       

Fagutvikling 

Revisjon av Nasjonalt handlingsprogram for 
palliasjon i kreftomsorgen 
Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i 
kreftomsorgen skal revideres, og Helsedirektoratet 
har oppnevnt en revisjonsgruppe med Jan Henrik 
Rosland som leder. Fra Midt-Norge deltar 
kreftsykepleier Anne-Lise Eidsvåg, St. Olavs 
hospital og overlege Peder Broen, Trondheim 
kommune. Revidert utgave av 
handlingsprogrammet forventes ferdigstilt i 2020.

Tilskudd for kompetansehevende tiltak for 
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Helsedirektoratet har i år tildelt 3.700.000,- til 
kommunale prosjekter i Midt-Norge. Tilskuddet 
forvaltes av Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid 
med KLB. Oversikt over pågående prosjekter 
fi nner du på vår nettside: www.palliasjon-midt.no. 
Ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator ved 
KLB for råd og veiledning til oppstart av 
prosjektarbeid i din kommune: 
laila.skjelvan@stolav.no

Digital opplæringspakke for helsefagarbeidere
Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Utviklings-
senter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og 
ressursnettverket for palliasjon i Hedmark, har på 
oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet og pilotert en 
digital opplæringspakke innen lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt. Den digitale 
opplæringspakken gjennomføres som en 
nasjonal modell i hele landet og skal etter hvert 
inngå i et større kompetansehevingsprosjekt, 
Trygghetsstandard i sykehjem: https://helsedirek-
toratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/trygg-
hetsstandard-i-sykehjem
Les mer om digital opplæringspakke her: https://
sykepleien.no/forskning/2018/02/ny-digital-opplaer-
ing-i-omsorg-ved-livets-slutt

Veiledningsmateriell for ivaretakelse av personer i 
livets sluttfase
Arbeidet med denne veilederen er i avslutnings-
fasen. Intensjonen har vært å lage en praktisk 
orientert veiledning, hvor både helsearbeidere og 
pårørende kan få konkret informasjon om helse-
hjelp for personer i livets sluttfase, uavhengig 
av diagnose.  Vår representant i dette arbeidet er 
overlege Erik T. Løhre.

Nasjonal anskaff else av smertepumper til 
hjemmebehandling
Det er opprettet en prosjektgruppe for nasjonal 
anskaff else av smertepumper til hjemme-
behandling. Arbeidsgruppen er sammensatt av 
ulike fagpersoner fra alle de fi re helseregionene 
og prosessen ledes av Sykehusinnkjøp HF. 
Marianne H. Johansen er HMN sin representant i 
komiteen. Videre er det oppnevnt en regional 
referansegruppe som er aktivt deltakende i 
prosessen. Anskaff elsen er planlagt ferdigstilt i 
juni 2019. 

Kreftforeningens prosjekt «Hverdagshjelpen»
Manglende energi kan gjøre hverdagen vanskelig 
for mange kreftrammede og vanlige gjøremål kan 
bli et ork. Kreftrammede, pårørende og etterlatte 
i Trondheim, Skaun, Orkdal og Meldal kan nå få 
hjelp av frivillige til praktiske gjøremål i og utenfor 
hjemmet. Mer informasjon om prosjektet fi nner du 
her: https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/tilbud-
til-deg-i-midt-norge-hverdagshjelpen/

Forskning
Prosjekt «Orkdalsmodellen»
Inklusjon av pasienter i «Orkdalsmodellen» er nå 
avsluttet. Til sammen ble 210 pasienter og 100 
pårørende samt 500 helsepersonell inkludert. Op-
pfølging vil pågå ut 2019. En revidert utgave av 
pasientforløpet for den palliative kreftpasienten i 
Orkdalsregionen ble lagt ut i 2018, du fi nner lenke 
her: http://data.stolav.no/eqspublic/pasientforlop/
docs/doc_25343/index.html. Lenke til 
publikasjoner i regi av Orkdalsmodellen fi nner du 
her: https://www.ntnu.edu/prc/orkdal



                                                                

Kurs og fagdager 

NTNU-videre kurs innen smerte og palliasjon: Dette 
er videreutdanningskurs for kommune- og 
spesialisthelsetjenesten som skal bidra til mer 
helhetlig håndtering av pasienter med 
sammensatte problemstillinger. Kursavgift kr 
4.000,- per kurs á 7,5 studiepoeng. Følgende 
lenke vil bli oppdatert med kursinnhold og frister 
for søknad/opptak: https://www.ntnu.no/videre/
smerte-og-palliasjon 

Palliasjonskurs: Til våren gjennomfører KLB 
palliasjonskurs i to deler for helsepersonell i 
kommune- og spesialisthelsetjenesten.  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. september: 
https://klbmidt.hoopla.no/sales/2436722191
Kurs i palliasjon del II: 15.-16. oktober: 
https://klbmidt.hoopla.no/sales/3478661078
  
Emnekurs for leger innen palliativ medisin: Trond-
heim 22.-23. oktober. Vi søker 
Legeforeningen for godkjenning av emnekurset. 
Pris kr 2.700.-. Påmelding: 
https://klbmidt.hoopla.no/sales/3984721461

Regionale fagdager for tverrfaglig helsepersonell: 
KLB arrangerer hver høst 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: Namsos 19. 
september, Orkdal 31. oktober og Ålesund 21. 
november. Program og påmelding fi nner du på vår 
nettside: www.palliasjon-midt.no

Cytostatika-kurs for sykepleiere og leger i 
spesialist- og kommunehelsetjenesten 26.11.-27.11.
Avdeling forskning og undervisning ved 
Kreftklinikken tilbyr cytostatikakurs to ganger i 
året. 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 kommunehelse-
tjenesten melder seg på her: 
https://klbmidt.hoopla.no/sales/2913362428
Ved spørsmål, ta kontakt med 
marte.wolden@stolav.no eller 
kristin.wolden@stolav.no 

Videokonferanser:
Den videooverførte tirsdagsundervisningen ble 
opprinnelig startet som et undervisningstilbud for 
de palliative teamene i Midt-Norge. Siden har 
stadig fl ere deltakere kommet til fra hele landet. 
Hvis dere ønsker denne muligheten for ukentlig 
faglig oppdatering innen palliasjon, ta kontakt med 
KLB: laila.skjelvan@stolav.no 

Kommende konferanser 

Landskonferansen i palliasjon 2018 «Lys i mørket», 
Bodø 12.-14. september
Vertskap og lokale samarbeidspartnere for årets 
konferanse er Kompetansetjeneste for lindrende 
behandling, Nord-Norge og det palliative miljøet 
i Bodø. Oppdateringer om konferansen fi nner du 
her: www.landskonferansenipalliasjon.no 
KLB vil ha stand på konferansen og du er hjertelig 
velkommen til en hyggelig prat med oss.

American Society of Clinical Oncology, (Asco) 
Oncology Practice Conference, 27.september, 
Phoenix 
https://opc.asco.org/

Onkologisk forum 2018,  Bergen 15.-16. november, 
Scandic Flesland Airport.
Program er under utarbeidelse:
http://onkologiskforum.org/

Helse- og omsorgskonferansen «Å jobbe nærmest 
brukeren»  Scandic Hell hotell,  22. november. 
Målgruppen er ansatte i helse- og omsorgs-
tjenesten i kommunene som jobber nærmest 
brukeren. Konferansen arrangeres av 
Fylkesmannen i  Trøndelag i samarbeid med 
utviklingssentrene for sykehjem og hjemme-
tjenester og utvalgte kommuner i Trøndelag.  
Program er under utarbeidelse.

8th International Seminar of PRC, «Precision medi-
cine in palliative and supportive care», Edinburgh, 
UK 12.-14.12.2018. Les mer om seminaret her: 
www.pallres.org

Kompetansesenter i lindrende 
behandling, Midt-Norge ønsker 
alle våre gode kolleger og 
samarbeidspartnere en riktig god 
sommer. 


