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Intervju med FKS medlem: 
 
Vi ønskjer å presentere nokre av medlemmene våre i nyheitsbreva våre. Vi startar denne 
gongen med kreftsjukepleiarane si  ”mor”  her på Sunnmøre,  Sigrid Lerstad Thorsnes: 
 
 

 
Sigrid Lerstad Thorsnes er førstelektor og faglig leder  
for videreutdanningen i kreftsykepleie ved Høgskolen i 
Ålesund 
 
 
Yrkespraksis:  
 
Mine første år som sykepleier var i psykiatrien, både 
akutt og langtidsavdelinger.  Valget var vel kanskje 
ubevisst den gangen, men i etter tid viser yrkeskarrieren 
at fokuset mitt har vært og er på de 
mellommenneskelige relasjoner.  Så jeg fant veien til 
videreutdanning i psykiatrisk sykepleie ganske fort etter 
fullført sykepleierutdanning.  En videreutdanning som 
jeg i dag,  mange år etter, erfarer har betydd mye for 
meg.  Jeg vil trekke frem to områder fra denne 

utdanningen og yrkespraksis i psykiatrisk avdeling, som jeg i ettertid ser har betydd mye for 
både mine arbeidsområder og for min personlige utvikling: 
1. Troen på pasientens (eller menneskets) iboende ressurser. 
2. Behov og nødvendighet for faglig veiledning for fagpersoner som arbeider i helsetjenesten.  
 
1. Møte med psykiatriske pasienter ble også møte med mange livsutfordringer mennesker 
møter. Utfordringer som jeg etter hvert lærte av pasientene var at de hadde 
mestringsstrategier, dersom de fikk hjelp til å finne disse. Det ble en bratt læringskurve for 
meg som ville være en hjelpsom sykepleier.  
Jeg erfarte at det bor mye i oss mennesker, som ved støtte og utfordringer fører til at vi finner 
vår mestringsevne.  I seinere tid har vi satt teoretiske begreper på dette som for eksempel 
empowerment.  
 
2. For å kunne stå i møte med pasienter, erfarte jeg at  faglig veiledning er viktig. Psykiatriske 
avdelinger var tidlig ute med veiledning, og den gangen var veileder som oftest en psykolog 
eller psykiater.  
I dag er jeg takknemlig for at jeg så tidlig i yrkeslivet fikk være i arbeidsmiljø der veiledning 
var et fast tilbud til ansatte. Og jeg tenker at det har bidratt til at jeg har våget å stå i tøffe 
situasjoner både i jobb og privat.  
 
Etter noen år i psykiatrien fikk jeg tilbud om en lærervikarstilling ved Diakonhjemmets 
høgskole.  Her kom jeg inn et spennende fagmiljø som arbeidet med utvikling av 
undervisningsplaner som den gang var utradisjonelle.  Vikariat ble til fast ansettelse etter at 
jeg tok utdanning innenfor pedagogikk og sykepleievitenskap.  I disse årene som lærer på 
Diakonhjemmet, så en kollega og jeg behov for faglig veiledning for lærere. Vi engasjerte 
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eksterne sykepleiefaglige veiledere, og dette ble starten for sykepleiefaglig veiledning, både 
på høgskolen og i sykehuset. 
 
Etter noen år flyttet vår familie til Ålesund, der jeg valgte å begynne som lærer ved 
sykepleierhøgskolen.  Jeg har vært ansatt her ved høgskolen siden, men har hatt noen år med 
permisjoner, både på grunn av videre studier og for å være helt eller delvis i andre stillinger.  
Jeg var for eksempel 3 år som konsulent ved sykehuset, der arbeidsområdet var veiledning i 
grupper og individuelt, og fagutvikling, både små og større prosjekter.  I ettertid er det spesielt 
å se tilbake på et prosjekt vi gjorde ved kir. avd. 2. Vi ”fulgte” brystkreftpasienter fra 
poliklinisk utredning til operasjon, videre til ulike behandlinger. Det ble avsatt et rom til 
poliklinisk behandling (cytostatika behandling) og et annet rom til lindrende behandling 
(omsorg ved livets slutt).  Det er rart å tenke på hvordan utviklingen innenfor dette fagfeltet 
har vært; fra denne spede begynnelsen i prosjektet ved kir.2, og til i dag med kreftavdeling og 
kreftpoliklinikk.   
 
Etter 3 år ved sykehuset, gikk jeg tilbake til høgskolen, og  ble motivert til å begynne på 
Universitetet i Oslo for å ta hovedfag i sykepleievitenskap.  Hovedfagoppgaven handlet om 
kreftpasienters erfaringer med å leve med kreft.  
 
Mitt fokus på menneskets iboende ressurser, og hvordan helsetjenesten og helsepersonell kan 
fremme disse, førte også til at jeg engasjerte meg i arbeid (og ble seinere kursholder) ved Oslo 
Kreativitetssenter. Dette var et selvhjelpssenter for kreftpasienter og deres pårørende etter en 
modell av Bristol Cancer Help Center.  Her fikk jeg lære kreative metoder som fingermaling, 
arbeid med leire, visualisering o.a. som jeg erfarte var til hjelp for pasienter og pårørende for å 
mestre livssituasjonen.  I en periode hadde jeg også en underavdeling her i Ålesund, med kurs 
og grupper på kveldstid.  
Igjen fikk jeg en bratt læringskurve , fordi jeg måtte lære å ha fokus også på den enkeltes 
iboende ressurser,  og ikke  bare se det syke hos kreftpasientene, jeg lærte at  ved hjelp av 
enkle verktøy, fikk pasientene bedre mestringsevne, og taklet bedre den tøffe hverdagen  og 
livssituasjonen de stod i. Noe av disse teoriene og tankene finner jeg igjen i Kreftforeningens 
kurs om ”Livslyst – når det Røyner på”, selv om verktøyene er noe annerledes.  
 
Oslo Kreativitetssenter hadde noen forelesere på kursene, som hadde utdanning innenfor 
alternativ eller komplementære behandling. Dette hadde jeg som sykepleier ikke hadde 
kunnskaper om, kun fordommer! Og jeg kjente også på en motstand mot å sette meg inn i 
ulike retninger innenfor dette fagfeltet. Den manglende kunnskapen og fordommene fant jeg 
også hos andre helsepersonell.  Jeg utfordret meg selv ved å søke om prosjektmidler for å 
utvikle en videreutdanning for helsepersonell om alternative / komplementære metoder. Dette 
prosjektet resulterte i en studieplan, der innholdet hadde fokus på informasjon om ulike 
behandlingsformer, samt en grundigere innføring i ernæring. Studieplan ble godkjent i 
høgskolen. Studiet ble lyst ut med studieavgift, noe som medførte at det ikke ble nok 
studenter til å starte studiet. Prosjektet ga meg muligheter til å få kontakt med mange skoler 
som utdannet alternative behandlere, også med faggruppen av sykepleiere innenfor alternativ 
behandling (SFA.no) . Jeg var i en periode medlem av denne gruppen, og har mye å takke 
disse sykepleierne for som villig delte  sin kunnskap.  
 
I alle år etter at jeg tok en veilederutdanning innenfor gestalt veiledning, har jeg hatt oppdrag 
som veileder for ulike typer helsepersonell, for det meste sykepleiere.  Og har i perioder vært 
lærer ved videreutdanning i veiledningspedagogikk.  Fortsatt er jeg opptatt av, og frustrert 
over at den yrkesfaglige veiledningen blir nedprioritert i helsetjenesten. Sykepleiere gjør en 
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fantastisk jobb og har gode kvalifikasjoner for å møte pasienter og pårørende på en god måte, 
men trenger støtte og utfordringer for å kunne stå i disse situasjonene. Jeg ser det som en 
nødvendighet at den faglige veiledningen blir satt fokus på, for at sykepleiere og annet 
helsepersonell skal greie å stå i vanskelige situasjoner, og få  faglig utvikling.  
 
Forskning:  
Etter hovedfagsoppgaven om kreftpasienters erfaringer med å leve med kreft, har jeg sammen 
med Hildfrid Brataas gjennomført  prosjektet ”Kreftpasienters kommunikasjon med 
kreftsykepleiere”.  Vi har publisert 4 vitenskaplige artikler.  Et viktig fokus i 2 av disse 
artiklene er fortellingens (narrativene) betydning for pasienters mestring av 
sykdomssituasjonen, og for å bevare egen identitet. ”Jeg er mer enn sykdommen”.  Gjennom 
denne forskningen så vi også betydningen av sykepleierens evne til å være oppmerksom 
tilstede for at pasientens fortelling skal komme frem.  
 
 I disse dager avslutter noen kollegaer og jeg skriving av 3 vitenskapelige artikler ut fra 
prosjektet ”Pårørende til kreftpasienter”.  Dette er data som er kommet frem ved hjelp av 
spørreskjema og intervju av pårørende som har deltatt på kurset ”Livslyst – når det røyner 
på”.  Gjennom å arbeide med innhold i kurset, var jeg så heldig å få delta på kurs om 
mindfulness og kognitiv teori.  Dette ga mange faglige gjenkjenningsområder fra mine 
utdanninger og yrkeskarriere. Noe som medførte lyst til å lære mer, og dermed ta en kort 
instruktørutdanning i mindfulness (oppmerksomt nærvær eller oppmerksomhetstrening).  
Dette er metoder som er anvendbare i møte med pasienter og i veiledning av yrkesutøvere og 
studenter.   
 
 
 
Jeg trives fortsatt med veiledning og undervisning, og synes at jeg er heldig som får møte 
engasjerte studenter som gjennom utdanning får økt kompetanse. Noe som jeg ser bidrar til å 
forbedre sykepleietjenesten til pasienter og pårørende.  Som faglig leder for videreutdanning i 
kreftsykepleie, får jeg muligheten til å følge mange studenter gjennom denne utdanningen, og 
se den faglige og personlige utviklingen disse studentene får i løpet av disse 2 årene.  Og jeg 
er full av beundring for motivasjonen studentene viser for å tilegne seg mer kunnskap, som de 
sier trenges for å gi den beste sykepleie.  Jeg håper og ønsker sterkt at også mange 
arbeidsgivere ser den kompetansen videreutdanningen gir, og at arbeidsgivere bruker denne 
kompetansen til kreftpasienter og pårørende.  Kompetansen trengs! 
 
Min hovedmotivasjon for å være veileder, lærer og forsker, er at all utdanning og forskning 
skal forbedre praksis, og dermed bedre kvaliteten av tjenesten til pasienter og pårørende.  
 
Råd til kreftsykepleiere? 
 
Å se pasienten og pårørende og vær opptatt av deres livshistorie. Det er mye levd liv, også før 
sykdom rammer, og mange måter mennesker mestrer sine liv på, med og uten helsetjenesten.  
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Oppstart kreftsykepleieutdanning 
 
Er du sykepleier som jobber, eller ønsker å jobbe innenfor kreftomsorgen? Til høsten vil det 
starte opp nytt kull i kreftsykepleierutdanningen. Søknadsfrist til kreftsykepleierstudiet er 
 1. mars 2012. Høgskolen i Ålesund har 30 faste studieplasser i utdanningen. Studiet gir 
kompetanse til å jobbe med kreftpasienter i alle aldre, både på sykehus og i 
kommunehelsetjenesten. Utdanningen går som deltid over to år.  
 
Forkunnskaper : autorisert sykepleier med minimum to års relevant yrkespraksis 
 
For nærmere opplysninger se nettsiden til Høgskolen i Ålesund : www.hials.no  
 
 
 
 
 

Nettverk for ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og 
lindrande behandling 
 
Kari Stavseng i palliativt team har vore sentral i planlegginga av nettverket av 
ressurssjukepleiarar i kreftomsorg, og ho har skrive eit innlegg her for å orientere om dette. 
 
 
Nettverket for  ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling på Sunnmøre er no 
etablert, og har vore i gang i snart eitt år. 
 
Nettverket består av ein ressursperson frå kvar sjukehusavdeling der dei har kreftpasientar, ein 
ressursperson frå heimetenesta i kvar kommune eller bysone, samt tilsvarande frå 
sjukeheimane. 
 
 
Ressurssjukepleiar-nettverket er bygd opp som eit samarbeid mellom Kompetansesenteret i 
lindrande behandling helseregion Midt ( KLB ), palliativt team i Ålesund og Volda, 
Kreftforeningen seksjon Midt og Høgskolen i Ålesund. 
 
Vi er svært nøgde med å ha fått ein underavtale til Samarbeidsavtalen mellom helseforetaket 
og dei ulike kommunane. Dette gjer at dei ulike samarbeidspartane er formelt plikta i høve til 
kvarandre. 
Reint praktisk vil det t.d. bety at ressurssjukepleiarane har rett til fri på fagdagar og 
nettverkssamlingar, uavhengig av kor travelt det er på jobb. 
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Nettverket er også forankra i lover og føreskrifter som regulerer kommune-og 
spesialisthelsetenesta, og i grunnlagsdokument som 
 

 Nasjonal strategi for kreftområdet 2006 – 2012 
 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i   kreftomsorgen 

2010 
 Regional kreftplan ( blir vedteken i 2012 ) 
 Kreftforeningens strategidokument 2008 – 2011 

 
 
Målet for nettverket er at kreftpasientar og andre pasientar med behov for lindrande 
behandling, samt deira pårørande, opplever god kvalitet og tryggheit på alle nivå i 
helsetenesten. 
 
 
 
Dette krev høg fagleg kompetanse. 
I dei kommunane / avdelingane der det finst kreftsjukepleiarar eller palliative sjukepleiarar, 
skal desse vere ressurspersonar. Der desse ikkje finst, skal det vere ein person med interesse 
for fagfeltet. 
 
 
Det blir arbeidd med å lage ein kompetanseplan for nettverket . Planen skal strekke seg over 
ein treårsperiode. Det vil seie at ein etter tre år som ressurssjukepleiar skal ha kompetanse 
tilsvarande nivå B utifrå ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i 
kreftomsorgen”. 
 
 
Gjennom planmessig undervising, klinisk verksemd på arbeidsplassen, samhandling og 
systemarbeid ønsker vi å få nettverket til å fungere slik i praksis at det kjem den einskilde 
pasienten og deira pårørande til gode. 
 
Dette vil kreve auka samhandling mellom primær – og spesialisthelsetenesta, knytt til den 
enkelte  kreft-og palliative pasient. 
 
 
Nettverket er organisert ved ei Styringsgruppe og ei Driftsgruppe. 
 
Den praktiske organiseringa ligg til dei palliative teama i Ålesund og Volda. 
Palliativt team i Ålesund har ansvaret for ressurspersonane i dei ti kommunane tilhøyrande 
Ålesund sjukehus, medan Volda på tilsvarande måte har ansvaret for ressurspersonane i dei 
sju kommunane som høyrer til Volda sjukehus. 
 
Ålesund har fire nettverksgrupper, Volda to. 
 
Det blir arrangert ein felles fagdag ( Ålesund for seg, Volda for seg ) i året. 
 
I tillegg møtest kvar av nettverksgruppene to gonger i året. Både på fellessamlinga og på 
nettverkssamlingane skal det vere fagleg innhald i høve til kompetanseplanen.  
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 Ressurspersonane i kreftomsorg og palliasjon er altså tenkt å  ha    spesielt fokus på og 

kunnskap om kreftpasientar og andre pasientar med behov for palliasjon.  
 

 Ressurspersonen skal ( sammen med sin leiar ) ha ansvaret for organiseringa av 
tilbodet til desse. 

 
 Ressurssjukepleiaren bør  ha oversikt over alle aktuelle pasientar i si eiga sone / 

avdeling og informerast, evt konsulterast om desse. 
 

 Ressurssjukepleiaren skal vere med på å innføre systematisk bruk av ESAS 
 
 

 Ressurssjukepleiaren skal vere med på å vidareformidle kompetanse på eigen 
arbeidsplass ved m.a. internundervising 
 
 
 

For at nettverket skal fungere etter intensjonen, må der vere eit godt samarbeid mellom alle 
”aktørane”. 
 
Ein føresetnad for dette er m.a. god informasjonsflyt, kjennskap til samarbeidspartnarar, 
tilgjengelegheit, tydeleg ansvarsfordeling og struktur. 
 
 
 
Vi som har vore med å arbeide fram  nettverket  for ressurspersonar i kreftomsorg og 
palliasjon, er svært nøgde med å vere i gang. 
Det første året har vi nok prøvd og feila litt, men for det meste er vi nøgde, og ser fram til det 
vidare arbeid med glede og inspirasjon ! 
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Til siste temamøte i FKS hadde Wenche Slinning skrive eit innlegg om sjukepleieutfordringar 
ved tumor cerebri som vi gjengir her: 
 
 

Sykepleieutfordringer ved tumor cerebri 
 
 
Å få en kreftsykdom er dramatisk i seg selv, men det å få en svulst i hjernen er kanskje 
spesielt dramatisk. En hjernesvulst kan påvirke både kroppslige og psykiske funksjoner.  Den 
vil  ikke bare påvirke pasienten men også den som står pasienten nær.   
 
Vår erfaring med spesielt Glioblastom -pasientene er at det ofte tilkommer komplekse 
problemstillinger i løpet av deres sykdomsperiode. Som sykepleiere blir vi stilt overfor store 
utfordringer i møte med denne pasientgruppen for deres lidelse trer så tydelig frem. For å 
møte  og tilfredsstille pasient og pårørende sine behov trenger vi økt kompetanse og 
tverrfaglig samarbeid.  
 
Å arbeide med denne pasientgruppen og pårørende opplever vi at de har det ekstra tøft og 
belastende. Vi ser at pårørende har vansker med å mestre oppgaven og mange går med stress , 
angst og depresjoner.  
Vi opplever at pårørende trenger økte ressurser i form av tid, samtaler , støtte og hjelp.  
 
 
Interkranielle tumorer produserer symptomer ved at det intrakranielle trykket øker, eller fordi 
normalvev ødelegges. Det som ofte er typisk er at de får tap av kognitive funksjoner, noen 
kan ha det i stor grad, hos andre kan det være mindre fremtredende. Kognitive forandringer 
kan være redusert konsentrasjonsevne, redusert hukommelse og tankevirksomhet som å 
ressonere, vurdere, bedømme og ta beslutninger som er fornuftige. Mange føler de mister 
kontrollen. De opplever mange tap. Enkelte får afasi og problem med å kommunisere med 
omverdenen .  
 
Hos denne pasientgruppen blir alle tapene så tydelige. Tap av sin identitet, sin selvfølelse, sitt 
egenverd og sin innflytelse på sin egen situasjon. 
Tap av emosjonelle funksjoner ser vi også , noen kan bli avflatet i følelsene sine og virke 
likgyldige og fjerne. Noen kan bli irritable og aggresive . Andre apatiske og depressive.  
 
Som sykepleiere har vi et stort ansvar , det må skapes trygghet rundt pasienten og hans 
nærmeste. Ofte er pasienten og hans pårørende i dyp krise, der stadige traumatiske 
opplevelser kan gjøre deres livsverden utrygg og uforusigbar.  
Det er viktig at vi legger til rette for at pasienten opplever autonomi, å få beholde sin identitet 
og holde kontakten med det hverdagsnære og velkjente. Det vil føre til økt mestring. 
 
 
BESKYTTELSE AV IDENTITET 
Egostyrkende sykepleieprinsipper er viktige ved svikt i egofunksjoner som vi ofte opplever 
hos denne pasientgruppen.  
 
Det er spesielt viktige i møte med aggresjon,  utagering og ukritisk atferd . Vi opplever ofte at 
det kan gi pårørende en følelse av skam når andre ser deres kjære i den ytterste krise. Erfarer 
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også at dette kan skape frykt hos andre kreftpasienter og miljøet rundt å se og oppleve et 
menneske som mister fullstendig fotfestet. 
 
Kontinuitet : Det er viktig å unngå for mange nye og ukjente pleiere hos denne 
pasientgruppen. Ofte vil det oppleves kaotisk for pasienten å forholde seg til stadig nye 
pleiere.  Det  bør settes sammen en liten gruppe av 3-5 primær , sekundærsykepleiere. Det er 
uten tvil ekstra slitsomt for denne pasientgruppen å måtte forholde seg til stadig nye pleiere. 
Viktig å formidle at vi er trofaste. 
 
Skjerming – hensikten er å hjelpe pasienten til en indre samling. Å beskytte å skåne 
pasienten for seg selv og sine medpasienter. Samt å gi personalet oversikt , slik at de kan 
fungere mer terapeutisk. Enerom er da en forutsetning.  
Ofte får de psykofarmaka for å dempe symptomene og få ro og lindring i sitt indre kaos. 
 
Skjerming skjer på pasientens sitt enerom. Man kan gjøre avtaler om at pasienten skal være 
alene på rommet i 10-15 minutter. Sykepleieren sitter da utenfor pasientens rom. Ved fortsatt 
uro, gjentas dette inntil pasienten har klart å roe seg. Det er ofte ressurs og tidkrevende. 
 
Containingfunksjon : Å være bærer for containing er ofte anstrengende, projeksjoner kan 
være belastende og forvirrende ofte på grunn av motoverføringer. Å stille seg tilgjengelig på 
denne måten, krever både personlig modenhet og faglig innsikt. Vår erfaring er at dette er tøft 
å stå i over lengre tid og det er helt nødvendig med sykepleiefaglig veiledning for å klare å stå 
i dette som sykepleier. 
 
 
Mange av våre pasienter gjennomgår mange og lange strålebehandlinger. 
Strålebehandling – kan gi akutte bivirkninger fordi det utvikles ødem under 
strålebehandlingen. Steroider av typen Dexamethason kan redusere symptomer som oppstår 
pga ødemutvikling og trykkutvikling. Da får de t.Dexamethason hver 6 time. Medisinen har 
dessverre mange trasige bivirkninger som endret utseende ved langtidsbehandling, de får 
Cushing preg, mange får steroidutløst diabetes, oksehunger og mange overspiser og vekta 
øker. Huden blir tynn og skjør. Veldig mange får sopp i munn og svelg. I tillegg er  tretthet 
den vanligste bivirkningen av strålebehandlingen. 
Mange får epileptiske anfall under sykdomsdebut eller under sykdomsforløpet. Hemipareser 
ser vi også ofte. Smerter er også et stort problem hos mange som kan debutere utover i 
sykdomsforløpet. 
 
I vår hverdag møter vi også pasienter som sverger til alternativ behandling. For mange 
innebærer det et håp. De har gjerne gjennomgått kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling . 
Dessverre ser vi at mange setter seg i gjeld for å reise utenlands og prøve dette som det siste 
halmstrået.  
 
 
 
Forskning på området 
Tittelen på en dansk artikkel i Eur.J.Cancer care (Engl) jan.2011 skrevet av Madsen og 
Poulsen er: ” Needs for everyday life support for brain tumour patients relatives”. Dette er et 
systematisk litteratursøk på studier som omhandler behov for støtte i dagliglivet for pårørende 
til pasienter med hjernetumor. 14 studier viste at pårørende ofte tar omsorgsrollen. De tar 
ansvaret for pasienten og føler seg ofte utslitt av denne oppgaven. Det at pasienten er i stadig 
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forandring gjør pårørende engstelige. Pårørende mangler informasjon om hvordan mestre 
hverdagen med dette ansvaret og hvordan mestre psykoser og nevropsykiatriske problemer 
hjemme. De trenger hjelp fra fagpersoner til å kunne kommunisere med hverandre om mulige 
reduserte livsutsikter. De fleste pårørende setter pris på støtte av sykepleiere med god 
kunnskap om dette fagområdet og de fant også støtte i pasientstøttegrupper. 
 
 
Hjernesvulstforeningen, som er tilsluttet Kreftforeningen er en støttegruppe for personer 
som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende.  En ønsker å møtes som likemenn og 
utveksle erfaring og kunnskap. Foreningen ønsker også bidra til økt kunnskap blant 
helsepersonell og i befolkningen om hva det innebærer å leve med hjernesvulstdiagnose. De 
arbeider også for å påvirke offentlige beslutningstakere til å bedre mulighetene for 
rehabilitering og til økt forskning på hjernesvulst. Hjernesvulstforeningens likemannstelefon: 
81068222 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prosjekt  ”Utvikling gjennom kunnskap”  
i Sula kommune 
 
 
Sula kommune fekk i 2011 prosjektmidlar frå helsedirektoratet. Prosjektet utvikling gjennom 
kunnskap, er eit fagutvikling og kompetanse hevande prosjekt. Målet er å auke kunnskap og 
kompetanse til dei tilsette, slik at dei kan gje god palliativ omsorg til pasient og pårørande, 
enten heime eller på institusjon. Pasient og pårørande skal kjenne seg trygge på at dei blir 
godt ivaretatt i eiga kommune. Palliativ sjukepleiar/kreftsjukepleiar student har no 40 % 
stilling som prosjektleiar. Prosjektleiar brukast til undervisning og veiledning, utvikling og 
retingslinjer/prosdyre, og sjølvsagt direkte pasient/pårørande oppfylging. Prosjektet har eiga 
arbeidsgruppe, den er tverrfagleg og fungerer som ei lindrande fag/ressurs gruppe. Eiga 
styringsgruppe, med god forankring i kommuneadministrasjon. 
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Kompetansehevande tiltak som har vore gjennomført er: 
 

‐ Innføring prosedyrer/retningslinjer, med spesiell vekt på ESAS og PALLIATIV PLAN, og 

OPPFYLGING AV ETTERLATTTE/ETTERLATTESAMTALAR. Alle har fått undervisning og 

skal etterkvart få like prosdyre/informasjons permar. Lindrende håndbok er kjøpt inn 

til alle avdelingar. 

‐ Hospitering: 7 stk fra ulike avdelingar har hospitert ved Blindheim omsorgsenter. Dei 

har ein flott hospiteringspakke som vi anbefaler andre å bruke. I tillegg har dei fått 

veiledning av prosjektleiar før og etter hospitering. Hospitantane har forplikta seg til 

å dele erfaringar med kollegaer når dei kjem tilbake på arbeidsplass. 

‐ Intern undervisning:   undervisning på dei ulike avdelingane, tverrfagleg 

undervisningsopplegg. 30 stk har vore med på undervisningserie i 4 delar, der vi har 

tatt utgangspunkt i Marie Aakres undervisnings dvd, med veiledning, refleksjon og 

underivsning i tillegg. Ca 60 tilsette har fått undervisning i avansert smertelindring og 

medisiner ved livets slutt av Dr Terje Takle. Takle har og hatt undervisning for alle 

fastlegane om same tema. 

Sula er no i gang med å søke nye midlar for 2012. Vi ser at prosjektet har stor nytte. Dersom 
nokon er interessert å vite meir om prosjektet, ta kontakt med Tanja Alme, loevg@online.no 
 
Oppfordrer andre kommuner til å kome i gang med prosjekt. Søknadsdato 01.03, sjå 
helsedirektoratet sine sider. 
 
 
                                                                                                                                 
 

 
 
 
Sula kommune har sidan 2009 hatt sterkt fokus på etisk kompetanse heving. Nokre av 
sjukepleiarane har  fått opplæring av Marie Aakre og Unni Kristiansen. www.unnik.no,  i å 
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lede etiske refleksjonar.  Kommunen har eit eige forum for refleksjonsgruppeleiarane og har 
kontinuerlig ca 3-4 refleksjonsgrupper i gang. Kvar gruppe består av opptil 8 faste tilsette frå 
ei avdeling. Gruppa møtast ein gong i månaden over ca 6-12mnd. Eit nyttig og godt tilbud. 
Dei fleste innan pleie og omsorg uttrykker for lite moglegheit til å drøfte og reflektere med 
sine kollegaer. Målet med refleksjonsgruppene er å auke den etiske bevisstheita til dei tilsette, 
å øve på refleksjon og at  deltakarane skal oppleve seg sett og høyrt. Effekt mål av etisk 
bevisstgjering håpar vi skal kome brukar/pasient til gode, og at kvaliteten på tenesta vår skal 
auke. 
Sula kom i gang ved å vere med på eit nasjonalt etisk kompetansehevings prosjekt, via KS. 
Anbefaler på det sterkaste å gå inn på KS sine nettsider. Der ligg informasjon om korleis ein 
kan kome i gang med slike prosjekt (søke midlar), og ellers mykje nyttig i forhold til etisk 
refleksjon.  
 
Tanja Alme 
 
 
 
 

Et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, 
arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. 
 
Hovedmål og forankring 
Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i 
helse-, sosial- og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i 
tjenestene.  
 
Prosjektet er forankret i Stortingsmelding nr 25 ”Mestring, muligheter og mening. 
Framtidas omsorgsutfordringer” og i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og 
omsorgstjenestene 2006 - 2010 inngått mellom regjeringen og kommunesektoren 
representert ved KS.  
Prosjektet startet opp i 2007 og er nå besluttet videreført ut 2015. 

 Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester  

 E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon"  

 Supplement til Etikkhåndboka:"Organisasjonsetikk - hvordan arbeide med 
verdispørsmål i flerkulturelle organisasjoner?" 

 Debatthefte om brukermedvirkning og etikk  

 Etikkportalen - et samarbeid mellom KS og Kommunal- og 
regionaldepartementet  
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Tilskot for å opprette kreftkoordinator- stillingar i 
kommunene 
 
Kreftforeninga har sett av 30 millionar kroner som skal fordelast til kommuner 
som ønskjer å opprette kreftkoordinator- stillingar.  Midlane dekker 75 % av 
lønnsutgifter til ei slik stilling. Søknadsfrist 12. mars, så her er det berre å hive 
seg rundt og få kommuneadministrasjonen på gli. Flott tiltak . Vi har allereie 
høyrt om flere kommuner som skal søke om midlar her på Sunnmøre. For meir 
informasjon, sjå kreftforeninga sine sider. 

 
 
 
 

Fagdag 10 april 
 
Sula og Skodje kommune samarbeider om å arrangere ein fagdag i palliasjon  
10. april. Meir informasjon kjem etter kvart. Per Fuggeli er ein av 
foredragshaldarane, så dette trur vi blir bra. Set av denne datoen på kalendaren! 
 
 

Markering av sjukepleiedagen 
 
Sjukepleiedagen skal  i år markerast i Molde 18 april. Her skal også prisen for 
årets sjukepleiar i Møre og Romsdal delast ut. Frist for å sende inn forslag til 
kandidatar er 1 mars. Oppfordrar  til å sende inn forslag ! Det er  mange flinke 
sjukepleiarar her på Sunnmøre. Sjå vedlegg angåande årets sjukepleiar. Når det 
gjeld informasjon om markeringa, sjå NSF sine nettsider, eller kontakt tillitsvald 
på arbeidsplassen din.  
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”Livslyst når det røyner på” 
 
 
Helse Møre og Romsdal, Blindheim Omsorgssenter/ Ålesund kommune og Ulstein kommune 
arrangerer i samarbeid med Kreftforeningen kurs for de som har eller har hatt kreft, 
pårørende, og etterlatte. 
Kursene bygger på kognitiv læring og vektlegger hvordan tanker og følelser henger sammen, 
og hvordan en kan møte og takle stress. Kursene gir praktiske tips og nyttige verktøy som kan 
brukes i hverdagen. De gir også mulighet for å dele erfaringer med andre som er i en 
sammenlignbar situasjon. Kurslederne er kreftsykepleiere med kurslederkompetanse, og alle 
kursledere har veiledning fra Kreftforeningen underveis i kursperiodene. 
Mer informasjon om kursene og påmeldingsskjema finnes på www.kreftforeningen.no/kurs 
eller på Kreftforeningens tlf 07877. Mer informasjon kan en også få ved å kontakte de enkelte 
kurslederne.  
Kursene er gratis og avvikles i vår etter følgende plan: 
 

‐ Lisystkurs for pasienter og pårørende:  

Ålesund/Kreftavd:  uke 11 
 

‐ Livsystkurs for etterlatte:  

Ålesund/Kreftavd: uke 11 
Volda/LMS: uke 11 
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Det nye styret i FKS Sunnmøre 2012 
 
 
 
På årsmøtet i januar hadde vi val på nytt styre. Inger May Rørstad gikk ut av styret og vi 
takkar henne for ein flott innsats i to år! Vi får no to personar inn i styret. Dette fordi vi reknar 
med at fleire går ut av styret neste år, og fordi vi vil sikre kontinuitet. Vi ønskjer Birgitte 
Gurskevik og Oddhild Rogne velkomne inn i styret! Begge dei nye medlemmene er 
kreftsjukepleiarar og arbeider  i heimetenesta i kommunen . Birgitte jobbar i Ålesund 
kommune og Oddhild i Haram kommune. 
Styret i 2012 består då av desse personane: 
 
Tanja Alme : loevg@online.no 
Merete Kløvning: merete.klovning@alesund.kommune.no 
Bodil Søholt: bodil_soholt@hotmail.com 
May Ann Vikestrand: mayannvikestrand@hotmail.com 
Birgitte Gurskevik: gu.bir@hotmail.com 
Oddhild Rogne: o.rogne@online.no 
OddrunEndal: oddrun_endal@hotmail.com 
 
 
Om nokon har forslag til temakveldar eller noko de vil ha formidla i neste nyhetsbrev ber vi 
om at de tek kontakt med ein av oss i styret. 
 
Styret i FKS ynskjer alle ein fin vår! 
 
 
 
 

 


