
 

 

  1  

 
 

 

 

 

 

Nyhetsbrev vår/sommer  2013 
 

 

 

Ny web side for kompetansesenter i lindrende behandling - samme adresse 

Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB) har åpnet ny web side for å gjøre relevant 

informasjon lettere tilgjengelig. Her ligger informasjon om de fire arbeidsområdene; 

undervisning, fag, nettverk og forskning. Vi arbeider kontinuerlig med oppdatering av 

hjemmesiden og det er ønskelig å få tips om innhold eller mangler. Legg gjerne følgende 

adresse i dine favoritter: www.palliasjon-midt.no  

 

 

European Association of Palliative Care; kongress I Praha  

European Association of Palliative Care (EAPC) inviterer til den 13. kongress i Praha i fra 29. 

mai til  2.juni. Kongressen har blitt et kjent og populært forum for helsepersonell innen 

palliasjon verden over. Kreftklinikken vil være representert med 19 ansatte fordelt på 

kreftsykepleiere, leger og ledere fra sengepostene, Seksjon lindrende behandling, 

Kompetansesenter i lindrende behandling og European Palliative Care Research Centre.  

Velkommen innom vår stand. 

 

 

Samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) 

om felles kurskatalog 
Kompetansesenter i lindende behandling har tidligere hatt samarbeid med NKSL om felles 

kurskatalog. Samarbeidet er gjenopprettet og ny katalog for høst 2013 og vår 2014 er under 

utarbeidelse og vil bli elektronisk tilgjengelig og fortløpende oppdatert. Noen av kursene som 

vil bli avholdt, presenteres under.  

 

Introduksjonskurs til prosjektarbeid 

Helsedirektoratet gir årlig prosjektmidler til en rekke av landets kommuner gjennom 

«Tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved 

livets slutt». På oppdrag fra Helsedirektoratet bistår Kompetansesenter i lindrende behandling 

med faglig vurdering og innstilling av prosjektene i samarbeid med Fylkesmannen. Høsten 

2013 inviterer KLB til et nytt kurs for prosjektledere i de ulike kommunene, det kan for 

eksempel være administrative kommuneansatte, sykepleiere eller andre som har 

prosjektansvar. Vi ønsker ved bruk av gruppearbeid, dialog og forelesninger å få nye og gode 

prosjekter/beskrivelser. Kurset avholdes 16. oktober.        

http://www.palliasjon-midt.no/
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Grunnleggende kurs i lindrende behandling, nivå B 

Nytt grunnleggende kurs i lindrende behandling arrangeres igjen til høsten, medio november. 

Vi kommer tilbake med eksakt dato. Det vil som tidligere ha fokus på grunnleggende 

innføring i lindrende behandling. Målgruppen er helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og 

på sykehus som behandler palliative pasienter som en del av sitt kliniske arbeid.  

 

 

 

Nidaroskongressen 

Nidaroskongressen arrangeres i høst for 13. gang i Trondheim for leger og medarbeidere i 

primærhelsetjenesten fra hele Norge. Kompetansesenter i lindrende behandling og Avdeling 

Palliasjon ved Kreftklinikken arrangerer emnekurs i palliativ medisin under 

Nidaroskongressen i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte 

symptomlidelser; kurset avholdes 23. og 24. oktober. For detaljer: 

http://www.nidaroskongressen.no/ 

 

 

Landskonferansen 2014 «Å løfte i flokk- 30 års jubileumskonferanse» 

Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) inviterer til 

30 års jubileumskonferanse i Trondheim 17.- 19. september 2014.  Kompetansesenter i 

lindrende behandling bidrar som lokal arrangør.    

 

 

 

   

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon innen kreftomsorgen. 

Det nasjonale handlingsprogrammet for palliasjon er basert på oppdatert, faglig kunnskap som 

er fremskaffet og vurdert på en systematisk måte. Denne gir uttrykk for hva som anses som 

god praksis og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å 

oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Målet med handlingsprogrammet er å forbedre 

behandlingen av pasienter med inkurable kreftsykdommer og begrenset levetid, og å sikre et 

like godt behandlingstilbud i hele landet. For tiden pågår en revisjon av de fleste kapitler i 

handlingsprogrammet og det vil oppdateres jevnlig. KLB anbefaler følgende nettadresse: 

http://www.helsedirektoratet.no/kreft/publikasjoner/ 
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