Informasjon om

kreftomsorg i Orkdalsregionen

Innledning
I denne brosjyren ønsker vi å fortelle om hvilke tilbud som finnes til kreftpasienter og
pårørende i Orkdalsregionen, hva som møter dere på sykehuset eller i kommunehelse
tjenesten, og kontaktinformasjon som kan være nyttig underveis.
Kreftsykdom og kreftbehandling er store tema. I denne brosjyren har vi satt sammen en
kortversjon av ulike behandlingsmetoder og hva lindrende behandling er. I tillegg sier vi
noe om rollen til pårørende, og hvilke støttefunksjoner som finnes for dem.
Bakerst i brosjyren finner du litt informasjon om forskningsprosjektet Orkdalsmodellen,
som har som mål å forbedre kreftomsorgen i regionen. Både pasienter, pårørende og
helsepersonell blir spurt om å delta i prosjektet. Vi er svært takknemlige for alle som bidrar
til kreftforskning både ved å delta og ved å samle inn informasjon. Sammen oppnår vi mer
kunnskap og dermed bedre helsetjenester.
I tillegg til informasjonen du finner her, har Kreftforeningen en rekke gode informasjons
brosjyrer som tar for seg ulike sider av kreftsykdom. På baksiden av denne brosjyren finner
du kontaktinformasjon til oss og andre som kan gi deg mer informasjon hvis du skulle
ønske det.

Med beste hilsen,
Jo-Åsmund Lund
Klinikksjef, Kreftklinikken St. Olavs Hospital

Anne Kari Knudsen
Prosjektleder, Orkdalsmodellen
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GENERELL KONTAKTINFORMASJON
Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus
• Mandag-fredag 08.00-16.00
• Telefonnummer: 72 82 91 80

Akuttmottaket Orkdal sjukehus
• Helg og 16.00-08.00
• Telefonnummer: 72 82 91 10 / 72 48 01 00

Frivillige til stede ved Kreft poliklinikk
• Torsdag 10.00-14.00
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Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus
Kreft poliklinikk er lokalisert i 4. etasje ved Orkdal sjukehus. Den er bemannet av tre kreftsyke
pleiere, to kreftleger og en sekretær. I tillegg bidrar Helse Midt-Norge med prosjektstillinger.
Poliklinikken samarbeider tett med sengepost B4 på sykehuset og Samhandlingsenheten
i Orkdalsregionen (SiO) sin sengepost, som begge ligger i samme etasje.
Organisatorisk hører poliklinikken til Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital, og pasienter skal
forvente behandling av samme høye kvalitet begge steder.

Hva skjer på poliklinikken?
Første gang pasienter kommer til Kreft poliklinikk, har de samtale med lege og/eller kreftsyke
pleier. Det går fint å ha med en pårørende til denne samtalen. Her legges en plan for videre
behandling og oppfølging.

Behandling
Ved poliklinikken gis kjemoterapi (cellegift) og annen kreftbehandling. All behandling foregår ved
kreftpoliklinikken i 4. etasje. Pasientene sitter i gode stoler under behandlingen, med muligheter
til å lytte til radio/musikk.
Noen pasienter har behov for ekstra oppfølging og behandling. Denne behandlingen kan gis
som dagbehandling innenfor poliklinikkens åpningstider. Dette kan være blodoverføringer eller
annen medisinsk behandling. Dagbehandling kan foregå på enerom med både seng og stol
for pasienter som skal få gjennomført planlagt behandling, eller pasienter som trenger hjelp til
akutte tilstander.

Kontaktinformasjon
Mange pasienter får tilbud om en egen perm når de kommer til Kreft poliklinikk. I denne
permen finnes alt av kontaktinformasjon for akkurat han eller henne, i tillegg til informasjon om
behandling og undersøkelser. Permen er pasienten sin eiendom, og det er meningen at denne
skal være med på alle legetimer eller andre avtaler. Oppdatert medisinliste bør også alltid være
med.
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Kreft og palliasjon – en innføring
Behandling av kreftsykdom
Det finnes flere måter å behandle kreft på. De vanligste er kirurgi, kjemoterapi (cellegift) og
strålebehandling. Målet med slik behandling kan være både at pasienten skal bli frisk av sin
sykdom, kunne leve lenger med sykdommen og å lindre plager. For at kreftpasienter skal ha det
så bra som mulig i alle faser av sykdommen, finnes det mange andre behandlingsmuligheter,
som for eksempel en rekke medikamenter og fysioterapi. Pasienten skal få informasjon om hva
som er hensikten med behandlingen som blir tilbudt.
Hvor lenge og hvor mye man skal behandle selve kreftsykdommen, er ofte en avveining.
Pasientens ønsker og kunnskap om sykdommen er vesentlig å ta hensyn til. Pasientens
allmenntilstand har stor betydning for hvilken behandling han/hun bør få. Noen ganger må
en behandling påbegynnes for å se hvordan den virker på pasienten og kreftsykdommen.
Informasjon fra pasienten og pårørende, samt dialog mellom pasienten og legen, er avgjørende
når den videre behandlingen skal planlegges, startes og avsluttes.

Kartlegging av kreftrelaterte plager
Det er avgjørende at pasienten selv angir egne plager (symptomer) når helsepersonell skal
planlegge og vurdere hva som er god behandling for den enkelte pasient. Alle pasienter ved Kreft
poliklinikk får opplæring i hvordan de skal bidra til å kartlegge sine egne symptomer, som regel
ved hjelp av spørreskjema. Hvilke symptomer man opplever og i hvilken grad, varierer veldig
fra pasient til pasient. Grundig kartlegging både før behandlingen starter og underveis er derfor
viktig.

Lindrende behandling (palliasjon)
Lindrende behandling har som mål å gjøre livet best mulig, både for pasienter og pårørende i
alle faser av kreftsykdommen. Hovedfokuset er å forebygge og lindre symptomer som smerte,
kvalme, depresjon, åndelige/eksistensielle spørsmål og andre plager som kreftsyke opplever.
Mange pasienter ønsker å være mest mulig hjemme. For å få til det er det viktig med godt
samarbeid mellom sykehus, kommunehelsetjeneste, pårørende og pasienten selv. Helse
personell må være trygge på at de har god nok kunnskap og erfaring til å ha omsorg for alvorlig
syke pasienter i hjemmet eller på sykehjem, derfor er det stort fokus på videreutdanning av alle
yrkesgrupper som skal arbeide med lindrende behandling (se faktaboks).
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Tverrfaglig samarbeid
Mange ulike yrkesgrupper samarbeider
om å gi pasienter og pårørende best mulig
behandling og oppfølging.

Leger og sykepleiere
Legene og sykepleierne ved kreftpoliklinik
ken har ansvar for den medisinske behand
lingen. Kreftsykepleierne står i tillegg for det
meste av pleie og omsorg, samt k oordinerer
annet helsepersonell i kommunehelse
tjenesten.

Fysioterapeut
Kreftsykdom kan av ulike årsaker føre
til at det blir vanskelig å bevege seg.
Fysioterapeuten kan hjelpe med dette, slik
at pasienten får bedre mulighet til å være i
bevegelse.

Ergoterapeut
Hvis pasienter har behov for hjelpemidler
i hjemmet, for eksempel støttehåndtak,
madrasser eller lignende, kan ergo
terapeuten bestille det.

Klinisk ernæringsfysiolog
Inntak av mat kan være en utfordring ved
kreftsykdom. En klinisk ernæringsfysiolog
arbeider for at pasienten skal få tilpasset
kostholdet til sin situasjon.

Sosionom
En sosionom hjelper pasienter og pårørende
med de sosiale konsekvensene av kreft
sykdom. Det handler om å gi informasjon,
råd og veiledning, og om å bistå med
søknader og annet papirarbeid.

Prest/diakon
Prester og diakoner som arbeider i helse
vesenet har spesialkompetanse. De kan
tilkalles hvis pasienter eller pårørende har
behov for å snakke med noen om det å ha
en alvorlig sykdom. Det er alltid pasient/
pårørende som bestemmer tema for
samtalen, dette kan for eksempel være
åndelige eller eksistensielle spørsmål rundt
sorg og krise, personlige eller familiære
problemer. Man må ikke være religiøs for å
kunne ha utbytte av en samtale med prest
eller diakon, da disse har lang erfaring med
å snakke med mennesker i sorg og krise.
Det er også mulig å bli satt i kontakt med
representanter fra andre tros- og livssyns
samfunn.

Palliativt team
Palliativt team er spesialister i lindrende
behandling som er satt sammen av yrkes
gruppene nevnt over. Teamet kan hjelpe der
det er behov, også hjemme hos pasienten
eller på det lokale sykehjemmet. Sammen
med kommunehelsetjenesten, pasienten
selv og pårørende legger teamet en plan for
hvordan videre behandling og oppfølging
skal foregå.

Fastlegen
Fastlegen er ofte den man kontakter hvis
man er bekymret for om man kan ha kreft.
Fastlegen tar prøver for å bekrefte eller
avkrefte sykdom, og henviser eventuelt til
spesialisthelsetjenesten for videre utredning
og behandling. Fastlegen er en viktig støtte
spiller når man er alvorlig syk. Både pasient,
pårørende og spesialisthelsetjenesten bør
tilstrebe å holde kontakt med fastlegen
gjennom hele sykdomsforløpet. Informasjon
om fastlegeordningen finnes på
www.helfo.no.
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Å være pårørende til en kreftsyk
Alvorlig sykdom kan føre til familier i krise, og en følelse av kaos og manglende kontroll. Det
kan ofte være vanskelig å vite hvilken hjelp man trenger, og hvilke muligheter som finnes. Det er
vanlig å føle seg alene og lure på egne reaksjoner, tanker og følelser, men det er normalt «å ha
det unormalt».
Helsepersonell legger vekt på å informere best mulig, slik at pasienter og pårørende til enhver
tid vet hva de skal forholde seg til. Samtidig er det viktig å ha personlige støttespillere som kan
hjelpe med både praktiske og sosiale utfordringer.
Å være pårørende kan være en utfordrende rolle å ha, enten man er familiemedlem, nabo, venn
eller kollega. De fleste pasienter ønsker å bli behandlet som vanlig, og det kan være greit å la
dem selv ta initiativ til å snakke om sykdommen hvis og når de ønsker det. Selv om mange vil ha
kontakt med sin omgangskrets som vanlig, kan det være slitsomt å forklare situasjonen gang på
gang. Å la pasienten og nærmeste pårørende selv fortelle hva de trenger hjelp til, kan være viktig
i en vanskelig tid.
Det finnes mye hjelp å få for pårørende. Kreftforeningen har flere tilbud, både gjennom V
 arde
senteret, Kreftlinjen og informasjonsbrosjyrer. I tillegg har stiftelsen Aktiv mot kreft opprettet
Pusterommet, som tilbyr treningsmuligheter. Helsepersonell kan også formidle kontakt til
hjelpetilbud.

Barn som pårørende
Helsevesenet har en spesiell plikt til å støtte barn og unge som pårørende til en kreftsyk, og
sørge for å hjelpe dem med å mestre situasjonen så godt som mulig. Det er lett å tenke at man
vil skåne barn så mye som mulig, men de hører og forstår gjerne mer enn voksne tror, og kan bli
utrygge hvis de ikke blir informert om hva som skjer. Barn trenger trygge voksne å snakke med,
og hvis de ønsker det kan foreldre/foresatte få hjelp til å ivareta barna.
Ved Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus har man en barneansvarlig kreftsykepleier som kan
kontaktes for råd og veiledning. I tillegg kan gjerne ansatte ved skole og barnehage og ansvarlige
for fritidsaktiviteter informeres, slik at de kan være oppmerksomme på barnets situasjon.
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Hvem kan hjelpe?
Kreftkoordinator og kreftsykepleier
Alle kommuner har en egen ressursperson innen kreft og lindrende behandling. De aller fleste
er sykepleiere. Hovedoppgavene deres er å gi råd, veiledning og informasjon til kreftpasienter og
deres familie der de bor. De skal være bindeledd mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten
og bistå de som trenger det. Informasjon om hvem som er ressursperson i din kommune kan du
få ved å henvende deg til kommunen, Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus, eller til Kreftforeningen.

NAV (www.nav.no)
I forbindelse med kreftsykdom kan det oppstå mange utgifter. Disse kan pasienter og pårørende
få støtte til, i form av for eksempel blåresept, grunn- og hjelpestønad, pleiepenger og omsorgs
lønn. Du kan lese mer om disse ordningene på NAVs nettside, eller ta kontakt med sosionom
eller annet helsepersonell som vil hjelpe deg.

Kreftforeningen (www.kreftforeningen.no)
Kreftforeningen tilbyr råd og veiledning i forbindelse med kreftsykdom. I tillegg har de en
rekke informasjonsmateriale om kreft, det å ha kreft og være pårørende til en som er kreftsyk.
Kreftforeningen har også høyt fokus på barn og unge, både som pasienter og pårørende.
Kreftforeningen arrangerer flere kurs for kreftpasienter, pårørende og etterlatte. I Meldal
arrangeres det Treffpunkt, et møtested for barn mellom 6-16 år som er pårørende og har opplevd
kreft i nær familie eller omgangskrets.
Vardesenteret er et uformelt og sosialt friareal for kreftpasienter og pårørende. Vardesenteret
ligger på St. Olavs Hospital på Øya og er etablert av helseforetakene og Kreftforeningen.
Her kan du komme innom for å ta en kopp kaffe og en prat. Det er flere ulike kurs og aktiviteter
på Vardesenteret, alle gratis. Temaene varierer fra kosthold, læring og mestring og treningsveiledning. Senteret er samlokalisert med Aktiv mot kreft, hvor pasientene kan trene individuelt
eller i grupper.
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Orkdalsmodellen
Da poliklinikken ble etablert, ble det også igangsatt et forskningsprosjekt, Orkdalsmodellen, som
jobber for bedre kreftomsorg i Orkdalsregionen. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU,
St. Olavs Hospital, Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og Oppdal kommune.
Det overordnede målet er å gi kreftpasienter rett behandling av høy kvalitet til rett tid på rett sted.
Dette skal oppnås gjennom å:
• Bedre samarbeidet mellom sykehuset og kommunen når det gjelder kreftomsorg
• Øke kunnskapen om kreft og lindrende behandling hos pasienter, pårørende og b
 efolkningen
i regionen
• Gi helsepersonell tilbud om videreutdanning innen kreft og lindrende behandling
• Innføre pasientforløp som skal gjøre det forutsigbart å være kreftpasient, uavhengig av hvor
behandling og oppfølging foregår
• Få til en kreftomsorg hvor pasienten selv er med på å bestemme hva som skal skje
Pasienters og pårørendes egne tilbakemeldinger er helt sentrale i Orkdalsmodellen. Mange som
kommer til Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus vil derfor bli spurt om å delta i prosjektet. Dette betyr
at man som pasient eller pårørende blir spurt om å fylle ut spørreskjema med jevne mellomrom.
For pasienter inneholder skjemaet spørsmål om helse, livskvalitet og om hvordan sykdommen
og behandlingen oppleves. For pårørende inneholder skjemaet spørsmål om helse, livskvalitet og
hvordan man opplever sin egen situasjon.
Deltakelse er frivillig og vil ikke ha innvirkning på hvilken behandling og oppfølging man får tilbud
om, men vil bidra til å finne de svarene som trengs for å oppnå en bedre kreftomsorg.
Helsepersonell, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, blir også spurt om å delta i en
spørreundersøkelse hvor det registreres opplysninger om deres arbeidssituasjon, utdannelse,
kunnskaper og holdninger til kreftomsorg og lindrende behandling.
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www.stolav.no
www.kreftforeningen.no
www.vardesenteret.no
www.pusterommene.no
www.helfo.no
www.palliasjon-midt.no
Kreftlinjen – snakk med fagfolk om kreft
Telefonnummer: 800 57 338 (gratis fra fasttelefon)
Åpningstider: Mandag–torsdag 0900–2000, fredag 0900–1500
Tirsdag somalisk og polsk 1500–2000
Chat tilgjengelig via www.kreftforeningen.no
E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Skipnes Kommunikasjon AS

Telefonnummer og webadresser

