
 

 

 

Nyhetsbrev september 2013 
 

Tilskuddsordning (2013) for kommunale prosjekter innen 
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt:  
 
Helsedirektoratet har i samarbeid med Kompetansesenter i 
lindrende behandling (KLB) og Fylkesmannen i Sør Trøndelag 
behandlet ferdig søknadene og svarbrev er sendt ut til kommunene som søkte midler for sine 
prosjekter. I år ferdigstilles åtte av tretten prosjekter.  
 
Vi oppfordrer kommunene i Midt-Norge til å søke midler til nye prosjekter innenfor feltet 
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for 2014.  
 
KLB vil i samarbeid med Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Undervisningssenter for 
sykehjem i Sør-Trøndelag tilby et introduksjonskurs innen prosjektarbeid 4. november. 
Program vil bli lagt ut på vår nettside når denne er klar, se våre kurstilbud: 
www.palliasjon.midt.no       
 
Grunnleggende kurs i lindrende behandling: 
Årets grunnleggende kurs i lindrende behandling, arrangeres 11. til 13. november. Kurset vil 
som tidligere ha fokus på tverrfaglig samarbeid og hvordan lindre plagsomme symptomer 
forbundet med kreftsykdom.  Program legges på vår nettside: www.palliasjon-midt.no  
 
Regional palliativ samling: 
Kompetansesenter i lindrende behandling inviterer til regional samling for palliative team i 
Helse Midt-Norge i Trondheim 7. november. Program legges på vår nettside. 
  
 Symptomprevalensstudie: 
I august og september vil Kreftklinikken og Kompetansesenter i lindrende behandling i 
samarbeid med PRC kartlegge forekomst og alvorlighetsgrad av sykdomsrelaterte symptomer. 
Gjennomføringen vil skje ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus, Ålesund 
sjukehus og Øya Helsehus.  
 
 
Prosjekt «Orkdalsmodellen»: 
Prosjekt «Orkdalsmodellen» har som mål å optimalisere kreftomsorgen gjennom forbedret 
samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Ansatte i kommunehelsetjenesten 
i 12 kommuner tilsluttet Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) samt Oppdal 
kommune, ansatte ved Avdeling Kreft Orkdal Sjukehus som er en integrert onkologisk 
poliklinikk og palliativt team, og ved Orkdal sjukehus er sentrale aktører i prosjektet.  
 
Orkdalsmodellens hovedelementer er kompetanseheving, standardiserte pasientforløp, 
kommunikasjon samt informasjon til deltagere og befolkning. Kreftpasienter i palliativ fase 
som sogner til en kommune tilsluttet SiO eller Oppdal kommune vil bli inkludert fra første 
kvartal 2014. Effektmål vil være blant annet dødssted, hjemmetid, bruk av helsetjenester, 
symptombelastning samt livskvalitet og tilfredshet hos pasienter og pårørende.  
 

http://www.palliasjon.midt.no/
http://www.palliasjon-midt.no/


 

 

Orkdalsmodellen er et samarbeidsprosjekt mellom SiO, 
Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge, European 
Care Research Centre (PRC). Du kan lese mer om prosjektet på vår 
hjemmeside.  
 
 
WEB:   
Kompetansesenter i lindrende behandling takker for alle 
henvendelser som har kommet fra flere aktører rundt i landet om 
den nye hjemmesiden. Vi minner alle om muligheten til å gi oss 
innspill på innholdet.  

Kompetansesenter i lindrende behandling på facebook:     
Kompetansesenter i lindrende behandling er siden januar i år tilgjengelig på facebook og 
nærmer seg snart 100 medlemmer. Med jevne mellomrom legges ut informasjon, nyheter, 
forskning og bilder som berører tema lindrende behandling og omsorg. Bli med du også! 
 
PRC/EAPC RNs tredje internasjonale seminar i Milano, desember 2013: 
PRC og EAPC Research Network (EAPC RN) arrangerer i år sitt tredje internasjonale 
seminar som finner sted i Milano i Italia, 5. og-6. desember 2013. Overordnet tema disse 
dager er: »Siste oppdatering på smerter og kakeksi hos kreftpasienter». For registrering og 
hotellbooking, bruk nettsidene til seminaret. Her finner du også instruksjoner angående 
abstrakt-innsending samt program. Frist for å sende inn abstrakt er 15. september. Hjertelig 
velkommen til Milano. www.pallres.org     
 
Nytt masterstudium innen smerter og palliasjon høsten 2014: 
KLB er i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser 
pådriver for etablering av en ny studieretning innen klinisk helsevitenskap ved NTNU; 
«Smerte og palliasjon». Studiet vil starte opp høsten 2014. Vi ser fram til å ønske deltagere 
fra alle profesjoner og fra hele regionen velkommen.  
 
Flytting: 
KLB, PRC og Avdeling for undervisning og forskning ved Kreftklinikken er samlokalisert og 
flytter til det nettopp ferdigstilte kunnskapssenteret medio november 2013. For mest mulig 
effektiv drift, samarbeider disse tre enhetene tett både faglig og administrativt etter modell for 
det integrerte universitetssykehuset. Vår forskning og fagutvikling er basert på geografisk 
nærhet til og tett samarbeid med Kreftklinikken. Vi gleder oss til å komme nærmere 
Kreftklinikken og Seksjon Lindrende Behandling for å få en enda bedre kontakt med det 
kliniske miljøet.  
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