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Grunnleggende kurs i lindrende behandling arrangeres 8.-9. januar 2015 

Årets grunnleggende kurs i lindrende behandling forskyves noen måneder, da kurset vil bli arrangert i 

forbindelse med et masterkurs i den nyetablerte studieretningen Smerte og palliasjon. Kurset 

gjennomføres neste gang 8. og 9. januar 2015. Vi ber om at påmelding til våre kurs er avklart med 

leder på forhånd, og at påmelding sendes samlet fra leder til Kompetansesenteret. Se vår nettside 

www.palliasjon-midt.no for detaljer. Påmelding til palliasjon-midt@stolav.no eller 

laila.skjelvan@stolav.no. 

  

Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt, Trondheim, 17.-19. september 2014 

Norsk Palliativ Forening (NPF) og Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM) inviterer i høst til 

den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt. Det er 30 år siden Omsorgsrådet arrangerte 

sin første konferanse nettopp i Trondheim i 1984. Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-

Norge er lokal arrangør. Høydepunkter fra programmet er blant andre: Hvordan kom palliasjon til 

Norge, døden i historisk perspektiv, framtid i palliasjon – hvor står vi og hvor går vi, hvor skal 

pasienten leve og dø, overbehandling, kommunikasjon og den vanskelige samtalen samt tverrfaglighet 

og det palliative teamets roller.  

 

Det er ventet mellom 500-600 deltagere fra hele landet og vi håper selvsagt på stort oppmøte fra vår 

egen helseregion. Registrer deg før 1. juni og få rimeligst registreringsavgift. Alle inviteres til å sende  

inn abstract fra egne prosjekt – frist for innlevering er 1. juni. Kriterier og informasjon om innsending 

finner du på www.landskonferansenipalliasjon.no. 

 

Benytt denne unike muligheten til å delta på Norges største konferanse om lindrende behandling!  

 

20-årsjubileum for Seksjon lindrende behandling, Trondheim 28. november 2014 

Seksjon lindrende behandling (SLB), Kreftklinikken, St. Olavs Hospital var den første 

universitetstilknyttede seksjonen for lindrende behandling i Norge, og den første med et tilbud som 

inkluderte både sengepost, poliklinikk og et ambulerende, tverrfaglig team. I år er det 20 år siden SLB 

ble åpnet, og det skal markeres med et jubileumsseminar. Det planlegges et faglig program med fokus 

på framtidens kreftomsorg. Sett av dagen! 

 

Deltakelse i EU-prosjekt for å forbedre kreftomsorgen 

Som representant for Norge deltar PRC i forskningsprosjektet CANCON (Cancer Control Joint 

Action), som er et treårig prosjekt finansiert av EU. CANCON ledes av «National Institute of Public 

Health» i Slovenia og PRC er et av 26 deltagende sentre. Hovedmålsettingen for CANCON er å 

utvikle europeiske retningslinjer for kvalitetsforbedring innenfor kreftområdet og å organisere en 

plattform der medlemslandene kan utveksle erfaringer og best mulig praksis. Retningslinjene skal bli 

et nøkkelverktøy for nasjonale beslutningstakere i planlegging og videreutvikling av helhetlig 

kreftomsorg og vil derfor være viktig for videreutvikling og forbedring av kreftområdet også i Norge. 

PRC, NTNU og Kreftklinikken, St. Olavs Hospital vil bidra til prosjektet med erfaringer fra blant  

 



                                        
 

annet implementering av Orkdalsmodellen, utviklingen av kommunikasjonsverktøyet Eir, kunnskap 

om symptomkartlegging- og behandling, og om seneffekter etter kreftbehandling. 

Les mer på prosjektets hjemmeside: http://www.cancer.fi/en/organisation/cancon/ 
 

Overlege Ørnulf Paulsen publiserer artikkel om kortikosteroider i Journal of Clinical Oncology  

Kortison er et medikament som er hyppig brukt hos kreftpasienter, blant annet mot smerter. Imidlertid 

har ikke effekten vært vitenskapelig dokumentert. Paulsens studie viste ingen smertelindrende effekt 

av å bruke kortison i tillegg til vanlige smertebehandling hos kreftpasienter. Pasientene som fikk 

kortison, fikk imidlertid en tydelig bedret matlyst og redusert slapphet, noe som er plagsomme 

symptomer hos mange kreftpasienter. Studien blir publisert i Journal of Clinical Oncology i løpet av 

sommeren og har vært gjennomført i regi av European Palliative Care Research Centre (PRC) ved 

NTNU og ble finansiert av Sykehuset Telemark.  

Orkdalsmodellen – fremtidens kreftomsorg  

Orkdalsmodellen er et samhandlingsprosjekt som innebærer standardisering, optimalisering og 

evaluering av et diagnostisk, behandlings-, og pleie- og omsorgstilbud til kreftpasienter i 

Orkdalsregionen, på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå. Prosjektet er et samarbeid mellom 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO), SiOs 12 kommuner, Oppdal kommune, Orkdal 

Sjukehus, Kreftklinikken St. Olavs Hospital, Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge og 

European Palliative Care Research Centre (PRC). Intervensjonen i Orkdalsmodellen består av: 

standardisert pasientforløp, kompetanseheving for alle involverte fagpersoner og informasjon om kreft 

og palliasjon til helsepersonell og befolkningen. Orkdalsmodellen evalueres systematisk i en 

prospektiv observasjonell pre-post studie, hvor data fra pasienter, pårørende og helsepersonell vil bli 

innhentet over en to-årsperiode. 

 

Vår hypotese er at implementering av Orkdalsmodellen vil øke tiden pasientene tilbringer hjemme, 

medføre færre innleggelser på institusjon, øke antall pasienter som dør hjemme, redusere pasienters 

symptombelastning og medføre bedret helserelatert livskvalitet hos både pasienter og pårørende. 

Orkdalsmodellen forventes å ha overføringsverdi til andre kommuner og regioner samt på sikt kunne 

tilpasses alle pasienter med et sammensatt sykdomsbilde.  

 

Standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten 

De siste månedene har mange aktører både i spesialist- og kommunehelsetjenesten lagt ned en 

betydelig innsats for å utarbeide et standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten – det 

første i sitt slag nasjonalt og internasjonalt. Dette er bærebjelken i Orkdalsmodellen. Pasientforløpet er 

forankret i kunnskapsbasert praksis, og danner rammen for pasientoppfølgingen både innad på 

sykehuset, innad i kommunehelsetjenesten og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Målsettingen er å gi pasient og pårørende behandling og oppfølging av høy kvalitet på rett sted til rett 

tid. Fokus har i denne fasen av utviklingen vært rettet spesielt mot overgangene mellom de ulike 

behandlerne og helsetjenestenivåene for å sikre at disse blir så sømløse som mulig. Pasientforløpet 

skal implementeres fra mai/juni 2014 og skal fortløpende evalueres og videreutvikles.  

Du vil om kort tid finne pasientforløpet her: http://www.stolav.no/pasientforlop 

 
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! 

Laila, Ragnhild, Grete og Anne Kari 


