
                                                          

   

 

Nyhetsbrev 02/16 

Palliasjonsutvalget 

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ledes av 

professor Stein Kaasa. Utvalget skal blant annet gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud, 

vurdere innholdet i tjenestene og foreslå tiltak for å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig 

omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid.  Utvalget skal levere sin endelige 

utredning og innstilling innen utgangen av 2017.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-utvalg-skal-utrede-lindrende-behandling/id2500129/ 

 

Nordisk lærebok i palliasjon 

Den nordiske læreboken i palliasjon er under betydelig revisjon, og vil i tredje utgave fremstå 

nærmest som en ny lærebok. Boka redigeres av Stein Kaasa og Jon Håvard Loge, og vil bli utgitt i 

løpet av høsten 2016.   

Utarbeidelse av veiledningsmateriell for ivaretakelse av personer med behov for 

lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide 

«veiledningsmateriell for ivaretakelse av personer i livets sluttfase» som skal gi faglig råd til 

helsepersonell og annet fagpersonell i deres møte med alvorlig syke og døende pasienter og deres 

pårørende.  Helsedirektoratet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bistå i utarbeidelse av faglige 

råd og består av representanter fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse -og 

omsorgstjenestene, fagorganisasjoner og brukergruppene.  Kompetansesenter i lindrende 

behandling Midt-Norge er representert.  

Kommunale prosjekter i Midt-Norge 2016 
På vegne av Helsedirektoratet samarbeider Kompetansesenter i lindrende behandling med 

Fylkesmannen i Midt-Norge for faglig vurdering og tildeling av midler til kommunale prosjekter innen 

palliasjon. Vi mottok 11 søknader og 10 av disse ble innvilget. Tilsagnsbrev er sendt kommunene.          

Kurs, fagdager og seminarer  

Emnekurs for leger innen palliativ medisin 

Høsten 2016 vil vi sette i gang det 3. emnekurset for leger innen palliativ medisin. Kurset vil bli 

avholdt i Trondheim med fem kurskvelder, to på høsten 2016 og tre våren 2017, alle kvelder kl 1800-

2100. Det søkes om godkjenning hos Legeforeningen. Datoer er foreløpig ikke fastsatt.  For mer 

informasjon kan du ta kontakt med Laila Skjelvan: laila.skjelvan@stolav.no 

Fylkesvise fagdager for helsepersonell i kommunehelsetjenesten 

Høsten 2016 arrangeres gratis fagdager for helsepersonell i kommunehelsetjenesten i våre tre fylker i 

Midt-Norge. Program, forelesere fra spesialisthelsetjenesten samt undervisningssted vil bli bestemt i 

samråd med kreftkoordinatorer. Kommunene stiller med lokaler, nødvendig datautstyr og logistikk  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-utvalg-skal-utrede-lindrende-behandling/id2500129/
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for invitasjon til kommuner i eget fylke og påmelding. Det forventes også lokale bidrag til 

undervisning om for eksempel pågående prosjektarbeid, eller annen relevant undervisning.   

Fagdager for de palliative team i Midt-Norge 

Tidspunkt vil bli annonsert ved en senere anledning, men innspill i forhold til relevante tema er 

velkomne. Kontakt Laila Skjelvan laila.skjelvan@stolav.no  

Seminar med anerkjent forsker i Oslo 

Gary Rodin fra Universitetet i Toronto, Canada, kommer til Oslo 14. juni i anledning et dagsseminar 

om «Patient centered cancer care – research findings and challenges». Seminaret arrangeres av 

Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst. Flere fra det palliative miljøet i Oslo 

står også på talerlisten, se hele programmet her: http://www.oslo-

universitetssykehus.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/14-juni-Rodin-seminar-Patient-centered-cancer-

care.aspx  På nettsiden finnes også påmeldingsskjema. Påmelding innen 10. juni. 

9th World Research Congress of the EAPC 

Det er fortsatt mulig å melde seg på EAPC sin forskningskongress i Dublin 9.-11. juni i år. Mer enn 800 

abstracts skal presenteres i løpet av kongressen, og omtrent 1200 deltakere forventes. PRC og EAPC 

RN arrangerer også et pre-seminar i dagene før kongressen, hvor forskere i en tidlig fase av sin 

karriere kan melde seg på for å diskutere utfordringer med palliativ forskning, samt få tilbakemelding 

fra internasjonale eksperter. Mer informasjon finnes på http://www.eapcnet.eu/research2016 

6th International Seminar of PRC and EAPC RN 

Det årlige seminaret i regi av PRC og EAPC Research Network arrangeres i år for første gang utenfor 

Europa, nærmere bestemt i Banff, Canada 1.-3. desember. Det er mulig å levere abstract til 

seminaret, både til muntlige presentasjoner og posterpresentasjoner. Mer informasjon finnes på 

http://www.pallres.org. 

Forskning 

Overlege Morten Thronæs forsvarte den 15.04.16 doktorgradsarbeidet sitt « Kreftsmerte- kliniske 

studier på prevalens og behandling med nasalt fentanyl». Intranasal fentanyl, tatt ved behov som 

eneste opioid, er en ny metode for å behandle kreftsmerte. Pasienter ser ut til å tolerere intranasal 

fentanyl i undersøkte doser over en lengre oppfølgingsperiode.  

Anbefalinger: 

Livets siste dager erstatter Liverpool Care Pathway: http://www.helse-

bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/Livets-siste-dager.aspx 

Årsrapport for kompetansesenter i lindrende behandling: http://palliasjon-midt.no/wp-

content/uploads/sites/5/2016/05/128550_Årsrapport_FINAL_lq3-1.pdf 
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