
                                                          

   

Nyhetsbrev 03/ 16                                                                            

 

SINTEF-rapport -Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for 

lindrende behandling og omsorg 

I oppdrag fra Helsedirektoratet har SINTEF gjennomført en evaluering av tjenestetilbudet til personer 
med behov for lindrende behandling (palliasjon). I evalueringen er det lagt særlig vekt på å vurdere 
innhold, kvalitet og tilgjengelighet til lindrende tjenester. Rapporten omfatter hele helse- og 
omsorgssektoren, det vil si hvordan palliasjon utøves i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten.  
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/A27799%20Rapport%20lindrende%20behandling_

endelig.pdf 

Utarbeidelse av informasjonsmateriell for ivaretakelse av pasienter i livets 

sluttfase 

Informasjonsmateriell skal gi faglige råd til helsepersonell og annet fagpersonell i deres møte med 
alvorlig syke og døende pasienter, samt deres pårørende. Arbeidet pågår, og et arbeidsmøte ble 
gjennomført i september. Foreløpig siste planlagte møte er satt til primo desember 2016. KLB deltar i 
dette arbeidet med en representant. Som en del av arbeidet med NOU om palliasjon, er det planlagt 
besøk av palliasjonsutvalget,  i Trondheim ved Avdeling palliasjon Kreftklinikken og Orkdal Sjukehus 
ultimo november 2016. 

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

Målet med veilederen er at pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til det beste for 
pasienten, og at barn og ungdom som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon 
og oppfølging. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens diagnose, alder 
og etnisitet. Forslag til ny pårørendeveileder har vært på høring. KLB har kommet med 
høringsinnspill. 

Nordisk lærebok i palliasjon 

Læreboken «Palliasjon» er revidert, og den 3. utgaven er tilgjengelig for bestilling fra forlaget fra og 
med 14. oktober. Boka har 19 nye kapitler, og 70 forfattere har bidratt til den nye utgaven.  
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin/Laereboeker/Palliasjon2 

Nytt betalingssystem for våre kurs 

Vi har innført betalingssystemet Hoopla for påmelding til våre kurs. Kurset betales med kredittkort av 

den enkelte kursdeltaker via lenker angitt under (se avsnitt om kurs). Deltakeren får en bekreftelse 

på e-mail, som skrives ut og forevises ved oppmøte. Bekreftelsen kan også brukes som bilag hvis 

kursavgift skal refunderes av arbeidsgiver. Det vil ikke bli anledning til å dele opp avgiften ved 

deltakelse på deler av kurset. Innbetalt kursavgift kan ikke refunderes. Dersom man ikke kan møte på 

våre kurs, er det anledning til å sende en annen deltaker i sitt sted. For mer informasjon, kontakt 

Laila Skjelvan Laila.skjelvan@stolav.no. 
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Kurs og fagdager   

NTNU VIDERE-kurs i smerte og palliasjon  

I høst startet 14 studenter på masterutdanning innen smerte og palliasjon. Andre som ønsker å ta 

enkeltkurs med studiepoeng, kan søke NTNU VIDERE på følgende lenke: https://www.ntnu.no/videre 

Avgift per kurs er kr 4.000,-.  

To-dagers kurs i smerte og palliasjon 

Vi gir tilbud om to-dagers kurs i smerte og palliasjon del I og del II for ansatte i kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. Påmelding for kommuneansatte: 

Smerte og palliasjon I, 19.-20. jan 2017: https://klbmidt.hoopla.no/sales/smertepall1_2017/ 

Smerte og palliasjon II, 16.-17. febr 2017:  https://klbmidt.hoopla.no/sales/smertepall2_2017/ 

Kursprogram legges ut på www.palliasjon-midt.no når det er ferdigstilt. 

Påmelding for sykehusansatte foregår via læringsportalen.    

Fylkesvise fagdager for helsepersonell i kommunehelsetjenesten  

KLB underviser på følgende fagdager i høst: Trondheim 21. oktober, Ålesund 4. november, Namsos 

30. november. Ta kontakt med kreftkoordinator eller kreftsykepleier i din kommune for påmelding.  

 

Kommende konferanser 

PRC og EAPC Research Network arrangerer i høst sitt 6. internasjonale forskningsseminar, denne 

gangen i Banff, Canada. Hovedtemaet for konferansen er internasjonalt forskningssamarbeid, og har 

foredragsholdere fra både Europa og Canada. Mer informasjon om registrering og programmet 

finnes på www.pallres.org. 

 

EAPC sin 15. hovedkongress arrangeres i Madrid, Spania 18.-20. mai 2017. Det er fortsatt mulig å 

sende inn abstract hit, fristen utløper 31. oktober. Informasjon om abstract-innlevering, registrering 

og program finnes på www.eapc-2017.org.  

Onkologisk forum arrangeres i Trondheim 17.-18. november 2016 http://onkologiskforum.org/. 

Forskningsnytt: Retningslinjer for ernæring hos kreftpasienter 

En prosjektgruppe nedsatt av European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), med 

blant andre Stein Kaasa og Tora Solheim fra PRC i Trondheim, har akkurat publisert oppdaterte 

retningslinjer for ernæring hos kreftpasienter. Gruppen utførte en rekke systematiske reviewer som 

avdekket av evidensbasen for behandling av ernæringsproblemer hos kreftpasienter er lav. Dette har 

ført til at tilstander som feilernæring og appetitt-tap ikke har blitt godt nok kartlagt og behandlet. 

De nye retningslinjene, som nylig ble publisert i tidsskriftet Clinical Nutrition, er utformet som 

konkrete råd til behandlere, med gradering av alle anbefalinger. 
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