Fagleg nettverk innan kreftomsorg og
lindrande behandling
i Helse Fonna føretaksområde

KOMPETANSEPLAN 2018-2020
For fysioterapeut og ergoterapeutnettverket i kreftomsorg og lindrande behandling i
Helse Fonna.

Mål
Å bidra til at ressurspersonane får kunnskap, dugleik og haldningar som gjer dei i stand til å
fungera best mogleg i rolla si som ressursperson på arbeidsplassen sin, gjennom planmessig
kompetanseheving, klinisk verksemd på arbeidsplassen, samhandling og systemarbeid.

Kompetansenivå
Det er eit mål at ressurspersonane skal tileigne seg kompetanse på nivå B, som beskrive i
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen,
Helsedirektoratet 2015.
Kompetansekrav på nivå B for fysioterapeuter
Fysioterapeuter som behandler kreftpasienter og andre pasienter i palliativ fase, skal ha
 grunnleggende kjennskap til palliasjon som fagfelt, organisering av det palliative
tilbudet og kjennetegn ved den palliative kultur.
 grunnleggende kjennskap til palliativ medisin (symptomer og symptomlindring)
 grunnleggende kunnskap om kreftsykdommer og kreftbehandling og deres innvirkning
på fysisk funksjon
 grunnleggende kunnskap og ferdigheter i fysioterapi til pasienter i palliativ face:
o generelle prinsipper for kartlegging, målsetting og valg av tiltak
o fysisk aktivitet i palliativ fase
o smertelindrende tiltak
o lymfødembehandling i palliativ fase
o aktuelle tiltak ved andre vanlige symptomer og tilstander hos palliative
pasienter, f.eks. dyspne, skjelettmetastaser, nevrologiske symptomer og fatigue
o forsiktighetsregler og kontraindikasjoner
 kjennskap til etiske problemstillinger og kommunikasjonsmessige utfordringer i møte
med palliative pasienter og deres pårørende

Kompetansekrav på nivå B for ergoterapeuter
Ergoterapeuter som behandler kreftpasienter og andre pasienter i palliativ fase, skal ha
 kunnskap om palliasjon som fagfelt, kjennetegn ved den palliative kultur og
organisering av det palliative tilbudet
 grunnleggende kjennskap til palliativ medisin (symptomer og symptomlindring samt
fokus på best mulig livskvalitet)
 grunnleggende kunnskap om kreftsykdommer og kreftbehandling og sykdommens og
behandlingens innvirkning på fysisk, kognitiv, sosial og emosjonell funksjon
 grunnleggende kunnskap og ferdigheter i ergoterapi til pasienter i palliativ fase:
o ta utgangspunkt i og understøtte pasientens egne ressurser, ønsker og behov
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o gjennomføre kartlegging, målsetting og valg av tiltak
o bidra til god livskvalitet gjennom funksjonsvurdering, optimalisering av
funksjon og støtte/tilrettelegging for utførelse av ønsket aktivitet
o medvirke til lindring av vanlige symptomer og tilstander hos palliative
palliative pasienter
o kompensere for tapte funksjoner gjennom å tilrettelegge miljøet for utfoldelse
og deltakelse i meningsfull aktivitet i hverdagslivet, herunder søke om tekniske
hjelpemidler
o være kjent med forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i palliativ fase
kjennskap til etiske problemstillinger og kommunikasjonsmessige utfordringer i
møte med palliative pasienter og deres pårørende

Tileigning av kompetanse
Introduksjonskurs/ fagdag for nye ressurspersonar
Mål:
 at ressursperson og leiar
o får ei felles forståing av ressurspersonen oppgåve og rolle og kva arbeidsgivar
skal legge til rette for
o bli kjent med oppbygginga av nettverket i regionen
o bli kjent med tilbod innan kreftomsorg og lindrande behandling i
føretaksområdet og kva som kjenneteiknar fagfeltet
 at ressurspersonen
o startar sin eigen prosess i forhold til funksjonen som ressursperson
o blir kjent med nettside for nettverket
o blir kjent med aktuelle ressursar og reiskapar
Det blir forventa at nye ressurspersonar og leiarane deira deltar på introduksjonskurs i løpet
av 2 år.
Årleg fagdag for nettverket for fysioterapeutar og ergoterapeutar i kreftomsorg og
lindrande behandling.
Det faglege innhaldet på fagdagen blir planlagt av driftsgruppa på bakgrunn av ønsker og
behov frå ressurspersonane og i samsvar med mål og satsingsområder for fysioterapeut og
ergoterapeutnettverket, målsettinga i nettverksavtaler og strategien for nettverket. Fagdagen
vil ha fokus på aktuelle, nasjonale føringar og implementering av desse. Dei vil vere prega av
grunnleggande fokus på palliasjon, med et tverrfagleg perspektiv, og på tvers av nivå.
Det blir forventa av ressurspersonane deltar på årleg fagdag.
Innhald og form på årleg fagdag:
 Fokus på rolla som ressursperson, klinisk arbeid, samhandling/systemarbeid, etikk og
nyheiter i palliative fagfelt
 Temaa vil bli behandla både ved samtale/refleksjon, erfaringsutveksling, informasjon
og undervisning
 Felles årleg fagdag for heile nettverket i kvart enkelt føretaksområde
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Nettverket for fysioterapeutar og ergoterapeutar blir invitert til å delta på sjukepleiarnettverket
sine nettverksmøter som blir arrangert 2 gonger årleg.
Aktuelle kurs for ressurspersoner i nettverket
For fysioterapeutar:
I følge Nasjonalt handlingsprogram er følgande kurs aktuelle for fysioterapeutar for å oppnå
kompetanse på nivå B: Teoretisk grunnkurs i onkologisk fysioterapi (5 dagar), grunnkurs i
lymfødembehandling (5 dagar) og kurset Fysioterapi i palliasjon (3 dagar). Fysioterapeutar
som arbeidar med palliative pasientar med andre diagnosar enn kreft, vil ha nytte av kurs frå
andre fagområder, f.eks. innan nevrologi, geriatri og hjarte- og lungesjukdommar.
For fysioterapeutar og ergoterapeutar:
Deltaking på nasjonale og internasjonale tverrfaglege kurs og konferansar innan palliasjon,
samt aktuelle fagkongressar.
For ressursperson i Helse Fonna:
Lokal palliativ fagdag som grunnkurs i palliasjon.
Palliative fagdagar i Bergen, blir arrangert regelmessig av Sunniva senter og KLB.
Vi anbefaler at ressurspersonar blir prioritert til aktuelle kurs innanfor ramma av kursbudsjett
som fins på arbeidsplassen, og at ressurspersonane prioriterer aktuelle kurs innan palliasjon.
Hospitering
Det blir anbefalt at ressurspersonar hospiterer på ei palliativ avdeling/eining eller på ein
institusjon/ kommunal ergoterapi-/fysioterapiteneste der ein arbeider systematisk med
palliasjon.
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Aktuelle nettsider


Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest:
www.helse-bergen.no/palliasjon

