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Kompetansesenter i lindrande 
 behandling Helseregion Vest (KLB)  
er et ressurs senter for helse
personell og andre som arbeider 
med lindrende  behandling og 
omsorg ved livets slutt. Vår mål
setting er å fremme  palliasjon i 
hele Helseregion Vest ved å styrke 
kompetanse bygget på et hel
hetlig menneskes yn og gode fag
kunnskaper. 

Dette skal skje gjennom å 
• fremme klinisk arbeid i palliasjon 

på alle nivåer

• fremme forskning og fagutvikling
• fremme organiseringen av et  

hel hetlig tjenestetilbud

• fremme etisk refleksjon
• øke kunnskapen om palliasjon i 

befolkningen generelt

Organisering
Kompetansesenteret er organisert 
med en sentral enhet og et nettverk 
av kliniske medarbeidere i deltids
stilling. Den sentrale enheten er 
lokalisert på Haukeland universitets
sjukehus, med seksjonsoverlege/leder, 
undervisnings og fagsykepleiere og 
sekretær.
Staben av kliniske medarbeidere er 
tverrfaglig sammensatt og geografisk 
spredd på sykehus og i de kommu
nale helse og omsorgstjenestene i 
Helse region Vest. 

Andre medarbeidere kan tilknyttes i 
prosjektstillinger.

Forskning og fagutvikling
Kompetansesenterets ansatte deltar 
aktivt i utarbeiding av regionale og 
nasjonale rapporter, retningslinjer og 
prosedyrer. I tillegg til egne prosjek
ter er vi med i regionalt, nasjonalt og 
inter nasjonalt forskningssamarbeid. 

Undervisning og opplæring
Vi arrangerer kurs og samlinger for 
aktuelle faggrupper og samarbeider 
med universitet, høgskoler, utviklings
sentre, helseforetak, kommuner og 
 organisasjoner. Vi bidrar gjerne til 
planlegging av lokale kurs og samlin
ger hvor palliasjon er tema.

Nettsider 
www.helse-bergen.no/palliasjon
Nettsidene har praktisk informasjon 
til helsepersonell, oversikt over palli
ative tilbud og nettverk i Helseregion 
Vest, samt nyheter fra det palliative 
feltet.

Nettverk og koordinering 
Vi arbeider for å fremme og 
 ko ordinere det palliative arbeidet i 
regionen  gjennom: 
• drift av Nettverk i kreftomsorg og 

lindrende behandling, som  
omfatter ressurssykepleiere, 
fysio terapeuter og ergotera peuter 

• samarbeid med palliative sentre 
på sykehus og palliative enheter i 
sykehjem

• funksjonen som nettverks
koordinator for tiltaksplan for 
døende  

• faglig støtte til kommuner med pro
sjekter innen lindrende behandling

• bistand til planarbeid, formidling 
av kontakter og råd og veiledning 
om praktisk palliasjon 
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Kompetansesenter i lindrande behandling 
Helseregion Vest

Telefon: 55 97 58 24
Epost: lindrende.behandling@helsebergen.no

Postadresse
Helse Bergen 
Haukeland universitetssjukehus 
postboks 1400
5021 Bergen

Besøksadresse
Glasblokkene
Haukelandsbakken 15

Ta gjerne kontakt med senteret i Bergen eller en av våre medarbeidere i regionen

Foto: Glasblokkene, Haukeland universitetssjukehus.
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