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Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling 

Navn på prosjektet   

 LINDRING PÅ TVERS 

Deltakere: 

Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og 

Palliativt team ved Molde sykehus. 

Kontaktperson og ansvarlig virksomhet: 

Prosjektleder Lillian Karlsen;  

lill-ka2@online.no 

Tlf. 98895589/71299192 

 

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. 

 

Status:  
  

Pågående 

Ingress:  

  

Samarbeidsprosjekt med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for økt kvalitet 

på lindrende behandling og omsorg.  

  

Prosjektet  "Lindring på tvers" er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide 

kommune og Palliativt team ved Molde Sykehus med fokus på samhandling og 

kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling, pleie og omsorg. 

Representanter fra begge kommuner og palliativt team er medlemmer i prosjektgruppen, som 

er ansvarlig for fremdriften av prosjektet. Prosjektet er treårig med oppstart i 2011 og 

forventes avsluttes i løpet av 2013. Dette forutsatt årlig tildeling av prosjektmidler fra 

Helsedirektoratet. 

 

Finansiering. 
     



Evt om det drives uten tilskudd/delfinansieres evt finansieres av daglig drift.  

 

Prosjektmidler fra Helsedirektoratet 

Samarbeidspartnere:  

 

- Palliativt team v/ Molde sykehus, Helse Møre og Romsdal 

- Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 

- Kompetansesenteret for lindrende behandling Midt- Norge 

- Faglig kompetansenettverk for palliasjon ved og rundt Molde sykehus 

- Kompetansesenteret i lindrende behandling, Helseregion Vest; registrert som Nasjonalt 

samarbeidende senter for LCP i Norge. 

Bakgrunn for prosjektet:  

  

Fræna kommune har i en årrekke jobbet med tanker rundt lindrende behandling, og i har i sin 

PROF-plan 2015 (Pleie, Rehabilitering, Omsorg, og Forebyggende plan) satt dette som 

fokusområde. Fræna kommune tok med dette i 2011 initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom 

Fræna kommune, Eide kommune og Molde sykehus. Prosjektet har fokus på samhandling og 

kompetansehevende tiltak for økt kvalitet på lindrende behandling og omsorg, med bakgrunn i 

de kommunale planer i aktuelle kommuner og nasjonal strategi for kreftområde. Sentrale 

førende dokumenter som er bakgrunn for prosjektet er bl.a. St.melding 25; "Mestring, 

muligheter og mening", Omsorgsplan 2015, St.melding nr. 47; "Samhandlingsreformen", 

Nasjonale retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Videre vil i det videre arbeidet med 

prosjektet ta hensyn til ny regional kreftplan for Helse Midt som er meldt å komme i løpet av 

2012. Likeså vil ny nasjonal kreft-strategi bli førende i vårt videre arbeid.  

 

Samarbeidet mellom de ulike aktørene i prosjektet bygger på et allerede eksisterende nettverk 

av ressurssykepleiere i palliasjon ved Palliativt team v/Molde sykehus.  

 

"Lindring på tvers" tar videre utgangspunkt i aktiviteten i Utviklingssentre for sykehjem og 

hjemmestjeneste i Møre og Romsdal, Rokilde sykehjem. Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester er en viktig nasjonal satsing for pleie- og omsorgstjenestene. Visjonen er 

"Utvikling gjennom kunnskap", og denne satsingen styrker det lokale arbeidet med kunnskap 

og kvalitet som pågår innen pleie- og omsorgstjenestene. Satsingen en forankret i St.melding 

nr. 25 "Mestring, muligheter og mening" og er et tiltak i delplanen "Kompetanseløftet 2015".  

 

 

 

Er det søkt etter relevant informasjon ved oppstart av prosjektet?  
  

www.utviklingssenter.no 

www.helsedirektoratet.no 

www.omsorgsforskning.no 

www.helsebiblioteket.no 

Helsedirektoratet.no 

Utviklingssenter.no 

Palliasjon-midt.no 

Helse-bergen.no 

Hensikt og mål: 
Gjerne på kort sikt og lang sikt. 

1. Gjennom samhandling og kompetansehevende tiltak ønsker vi å øke kvaliteten på lindrende 

behandling og pleie som gis til våre pasienter. 

http://www.utviklingssenter.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.omsorgsforskning.no/
http://www.helsebiblioteket.no/


2. Innføre en felles kultur og kompetanse i omsorgen for den døende og familien på tvers av 

nivåene i helsetjenesten. 

Tiltak: 
Viktige milepæler  

Aktivitet og 

hovedformål 

1.år  

Mål 1.Delta på hospiteringsordningen ved Rokilde sykehjem. Sykepleiere 

og hjelpepleiere ansatt i Fræna og Eide kommuner er gitt tilbud om 

hospitering 2-4 dager, tilpasset deres behov for grunnleggende innføring i 

praktiske og tekniske prosedyrer knyttet til lindrende behandling, 

symptomkontroll, observasjon og oppfølging. Den enkelte pleier vil også 

tilegne seg kunnskap om holdninger, etiske utfordringer og verdigrunnlag 

knyttet til den palliative kulturen.  

 

Mål 2.Innføring av Liverpool Care pathway; en tiltaksplan for omsorg til 

døende og deres pårørende. I regi av Dr. Bardo Driller, overlege ved 

Palliativt Team v/ Molde sykehus.   

 

Aktivitet og 

hovedformål 2. 

og 3.år  

 

Videreføring av tiltak som er nevnt i 1. år, samt opprette refleksjons-

/læringsgrupper for ansatte i de aktuelle kommuner.  

Hovedmål med refleksjon over faglig praksis er å øke forståelsen og utvide 

handlingsrepertoaret i etisk vanskelige situasjoner. Refleksjon over praksis 

bidrar til økt bevissthet om egen kompetanse, verdier og holdninger. Man 

kan bli mer bevisst egne ressurser og muligheter. Dette kan igjen føre til at 

egen identiteten som fagperson blir tydeligere for den enkelte, og dermed 

gir økt trygghet i yrkesutførelsen, - økt mestringsfølelse.  

Å være trygg på seg selv som fagperson vil også være viktig i samarbeid 

med andre, - både innen samme yrkesgruppe og tverrfaglig. 

 

Mål 1 og 2  
 

Foreløpig gjennomføring og resultater: 

Måloppnåelse  

Måloppnåelse  

Vi mener å ha høy måloppnåelse på hovedmål som vi satte med prosjektets første år, noe 

som også er presisert i tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet for 2012: Å kartlegge og 

planlegge ulike kompetansehevende tiltak som kan sikre utvikling av god kvalitet gjennom 

fagutvikling og kompetanseheving.  

 

Prosjektet har opprettet en prosjektgruppe og styringsgruppe som har hatt jevnlige møter 

høsten 2011 og 2012 for kartlegging, planlegging og gjennomføring av følgende tiltak for å 

oppnå ønsket fagutvikling og kompetanseheving:  

 

- Delta på hospiteringsordningen ved Rokilde sykehjem. Sykepleiere og hjelpepleiere ansatt 

i Fræna og Eide kommuner er gitt tilbud om hospitering 2-4 dager; tilpasset den enkeltes 

behov for grunnleggende innføring i praktiske og tekniske prosedyrer knyttet til lindrende 

behandling, symptomkontroll, observasjon og oppfølging. Den enkelte pleier vil også 

tilegne seg kunnskap om holdninger, etiske utfordringer og verdigrunnlag knyttet til den 

palliative kulturen. Vi har informert alle aktuelle avdelinger i kommunene om 

hospiteringsordningen ved å sende ut informasjonsbrev, brosjyre og søknadskjema ang 

hospiteringsordningen.  

Som et ledd i hospiteringen gjennomfører vi en dag med undervisning til alle hospitanter 



ved speisalsykepleiere tilknyttet Rokilde utviklingssykehjem. Undervisningen organiseres 

sånn at flest mulig av de ansatte i kommunene kan delta, også de som ikke skal ha videre 

hospitering. For å få til dette arrangerer vi en dag i Fræna og en dag i Eide, og de ansatte 

kan slik fordele seg på to dager slik at det ikke går utover den daglige driften. 

Hospiteringssopplegget er godt i gang og evalueres høsten 2012. 

 

-6 sykepleiere totalt fra begge kommuner har deltatt på 3- dagers grunnleggende kurs i 

lindrende behandling ved Kompetansesenteret for lindrende behandling i Helse-midt, ved 

St. Olavs Hospital.  

 

-Vi har besluttet å innføre bruk av Liverpool Care Pathway i våre kommuner, dette er en 

tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende som vi mener vil bidra til å 

kvalitetssikre det palliative arbeidet. Dette skjer i regi av Dr. Bardo Driller, overlege ved 

Palliativt team v/ Molde sykehus. Pr 31.12.2011 er det blitt gjennomført 

prosjektpresentasjon av LCP for leger i Fræna og Eide kommuner ved Dr. Bardo Driller. 

Han har også presentert LCP for ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten ved Fræna og 

Eide kommuner. Vi har registret sykehjem og hjemmetjenesten i begge kommuner som nye 

brukere av LCP, via Kompetansesenteret i lindrende behandling, Helseregion Vest, som er 

registrert som nasjonalt samarbeidende senter for LCP i Norge. 

Implementering av LCP inkluderer også innføring av medikamentskrin for symptomlindring 

i livets sluttfase som også inneholder behandlingsalgoritmer for de 4 viktigste medikamenter 

for lindring i livets sluttfase. Disse behandlingsalgoritmene er utarbeidet i et samarbeid 

mellom Kompetansesenter i lindrende behandling, Helse Vest, og Sunniva klinikk, og 

baserer seg på nasjonale og internasjonale anbefalinger og retningslinjer. Lindring av 

plagsomme symptomer står sentralt i behandlingen av døende, og noen få men viktige 

lindrende medikamenter må være tilgjengelig for den døende. Vi ønsker med dette å sikre 

lik lindrende behandling uansett hvor pasienten befinner seg i helsevesenet.  

 

 

- Kreftsykepleierstudent (v/ Høgskolen i Ålesund) og medlem av prosjektgruppen har 

skrevet  fordypningsoppgave med tema: Pleie og omsorg til døende pasienter. 

Problemstilling: Bidrar innføring av Liverpool Care Pathway til bedre ivaretagelse av den 

døende kreftpasient og pårørende? 

   

-Vi har deltatt på regional idedugnad i regi Kompetansesenteret i september 2011. Her fikk 

vi presentert prosjektet vårt og ikke minst høstet mye nyttig erfaring og inspirasjon ved å 

høre andres prosjektpresentasjoner. Vi føler at vi hadde stort utbytte av denne type ide 

myldring i uformell setting, og hvor vi fikk knytte kontakter med bla. lokal representant fra 

Kreftforeningen. 

 

 

-Om flere kommuner har samarbeidet om prosjektet: 

Eide og Fræna kommune er likeverdige parter i prosjektet. Ingen andre kommuner er 

deltagende i prosjektet, dog har vi gjennom denne første fasen av prosjektet opprettet dialog 

med/ utvekslet erfaringer med kommuner i regionen; Sunndal kommune som 

også implementerer Liverpool Care Pathway, Kristiansund kommune som er vertskommune 

for hospiteringsprosjektet. Vi har også nær kontakt med ressurspersoner i de aktuelle 

kommuner som deltar i det palliative fagnettverket i og rundt Molde sykehus.  

 



 

Om kommunen har samarbeidet med frivillige organisasjoner: 

Vi har en nær dialog med Kreftgruppen i Eide kommune, som er et tilbud for kreftpasienter 

og pårørende i kommunen som har eksistert i vel 10 år. Dette er å betegne som en 

likemannsgruppe hvor kreftpasienter og pårørende møtes for å dele erfaringer for støtte og 

fellesskap. Det arrangeres 6-8 møter pr år og kreftsykepleiere i kommunen har ansvar for å 

organiser møtene. Ca. 2-3 ggr per år inviterer vi fagfolk eksternt til å forelese om aktuelle 

tema som pasientene/pårørende ønsker å høre om. Medlemmene i gruppen er engasjert i hva 

som gjøres av lindrende arbeid i kommunen og har bidratt bla. med minnegaver til innkjøp 

av smertepumpe i kommunen mm. Altså er vi i nær dialog med medlemmene her for å høre 

brukernes egne erfaringer om det lindrende tilbudet.  

 
 

Spredning 

Erfaringer fra prosjektet har overføringsverdi og det er lagt plan for slik overføring: 

- Ferdig utviklede evalueringsskjema vil bidra til å måle effekten av hospiteringsordningen til 

Rokilde utviklingssykehjem, og vil også fremkomme i prosjektrapport fra utviklingssentrene i 

Møre og Romsdal. 

- Resultat for innføring av LCP er ønskelig å publisere i fagtidsskrifter, samt gjennom 

deltakelse på erfaringskonferanser. 

- Lokal presse vil bli benyttet for å informere om prosjektet. 

- Prosjektet er presentert på Høgskolen i Ålesund, hvor medlem i prosjektgruppen har skrevet 

fordypningsoppgave om innføring av LCP og effekten av dette tiltaket.  

 

 

Navn på utfyller: 

Lillian Karlsen 

 

 

 


