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Kompetansesenter i lindrende behandling, midt-norge
www.palliasjon-midt.no 

Seksjon lindrende behandling (SLB), Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital
www.forskningsweb.org/slb

Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Sør-Trøndelag
www.trondheim.kommune.no/sobstad-helsehus

Utviklingssenter for sykehjem (USH) i møre og Romsdal
www.undervisningssykehjem.no/?page_id=514

Utviklingssenter for sykehjem (USH) i nord-Trøndelag
www.undervisningssykehjem.no/?page_id=515

norsk forening for palliativ medisin
www.palliativmed.org

norsk palliativ forening
www.palliativ.org

european association for Palliative Care (eaPC)
www.eapcnet.org

Helsedirektoratet
www.helsedirektoratet.no

Kreftforeningen
www.kreftforeningen.no

Senter for omsorgsforskning, midt-norge
www.omsorgsforskning-midt.no

Utviklingssenter for hjemmetjenester i møre og Romsdal
www.alesund.kommune.no/sub/utviklingssenter

Blindheim omsorgssenter:
Avd spl: Liv sunde Braaten  tlf: 70 16 41 35 / 928 40 208
liv.sunde.braaten@alesund.kommune.no

Rokilde sykehjem:
Avd spl: Vibeche Fahsing  tlf: 71 57 46 68 / 928 89 434
vibeche.fahsing@kristiansund.kommune.no



hospiteringsordningen g jelder for  
autorisert helsepersonell i kommuner 
som ønsker å tilegne seg kunnskap om, 
og erfaring i, hvordan lindrende  
behandling i sykehjem og i hjemme- 
basert omsorg kan praktiseres.

Avsluttende samtale og evaluering av 
oppholdet g jelder for alle hospitanter.

Vi ønsker å tilpasse hospiteringsordningen til den  
enkelte hospitant, og ber derfor hospitantene om  
å fylle ut et standard søknadsskjema.

hospitanten kan velge mellom 2, 3 eller 4 dagers  
hospitering. Det er utarbeidet et undervisnings- 
opplegg med egen mappe for hospitantene.

Av hensyn til den daglige driften tar enhetene imot 
maksimalt to hospitanter i samme tidsrom.
 

1 – 2 DAgeRs 
hospiteRing

Dag 1
generell informasjon om
lindrende enhet.

5 timer grunnleggende prinsipper  
i lindrende behandling.
symptomkartlegging, behandling  
og bruk av verktøy.

Dag 2
Deltagende i arbeidsdagen i enheten 
med oppfølging av spesialsykepleier.
eventuelt legevisitt.
oppsummering og evaluering.

3 – 4 DAgeRs 
hospiteRing
(g jelder sykepleiere og spesialstudenter)

Dag 3
sammen med palliativt team:  
jobbhverdag, organisering og  
bruk av verktøy for kartlegging,  
ambulerende funksjoner.

Dag 4
Være med spesialsykepleier / 
kreftsykepleier i hjemmebaserte  
tjenester. observasjoner, behandling, 
arbeidsmåter, kartlegging og  
organisering. gjelder Rokilde sykehjem, 
Ålesund etter nærmere individuell  
avtale.

Våre målsettinger med hospiteringsordningen er:

• Den enkelte hospitant får en grunnleggende 
 innføring i praktiske og tekniske prosedyrer 
 knyttet til lindrende behandling, symptomkontroll, 
 observasjoner og oppfølging.

• Den enkelte får kunnskap om holdninger, 
 etiske utfordringer og verdigrunnlag knyttet 
 til lindrende behandling.

• Å overføre kunnskap om organisering, 
 nettverksarbeid og samhandling -  med fokus på 
 pasient og pårørende - som beveger seg mellom 
 de ulike behandlingsnivå.


