Nettverk i kreftomsorg og lindrende
behandling i Helse Bergen
foretaksområde

Introduksjonskurs for nye ressurspersoner
og nærmeste leder/fagsykepleier/fagkoordinator
Tid:
Sted:

Tirsdag 10. september 2019, kl. 08.15 – 15.00
Bikuben kurs- og konferansesenter, Auditoriet
Haukeland universitetssjukehus (bygg nr.11 på oversiktskart)
https://helse-bergen.no/om-oss/kart

Målsetting for kurset
Etter kurset har ressursperson og leder:
 fått kunnskap om det palliative fagfeltet, organiseringen av nettverket og palliativ virksomhet
i Helse Bergen HF
 fått bedre forståelse for rollen som ressursperson og fått motivasjon til arbeidet
 fått forståelse for viktigheten av forankring og samarbeid med leder
 fått forståelse for viktigheten av tverrfaglig samarbeid
 fått innsikt i bruk av relevante verktøy som ESAS-r og IP til bruk i palliasjon
 startet planlegging av funksjonen på eget arbeidssted
Følgende forberedelser:
Vi forventer at alle har satt seg godt inn i Nettverkets nettside:
Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling
Fra Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, les kapitlene: Innledning,
Organisering - avsnittene Kompetansenettverk av ressurssykepleiere og Kompetansenettverk av
andre faggrupper, og Kompetanse - om kompetansenivåer og om kompetansekrav for egen
faggruppe.
nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen
Bindende påmelding innen. 27. august 2019 gjøres via link til deltager.no:
deltager.no_introduksjonskurs
Kursavgift kr 300,- per person.
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 6 timer for godkjenning til klinisk spesialist
i sykepleie/ spesialsykepleie. Kurset er også godkjent i Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk
Ergoterapeutforbund som meritterende med 6 timer.

Vennlig hilsen på vegne av driftsgruppene for sykepleienettverket og fysio- og ergoterapinettverket:
Elisabeth Romarheim
undervisningssykepleier
Kompetansesenter i lindrande behandling
Helseregion Vest (KLB)

Tone-Lise Frantzen
spesialist i onkologisk fysioterapi
Haraldsplass Diakonale Sykehus og
KLB

Program
08.15 - 08.30

Registrering

08.30 - 08.40

Velkommen
Elisabeth Romarheim, leder av driftsgruppen for sykepleienettverket

08.40 - 09.30

Kreftomsorg og lindrende behandling – hva kjennetegner fagfeltet og hva
kjennetegner den palliative pasienten?
Dagny Faksvåg Haugen

09.30 - 09.45

Pause

09.45 - 10.30

Nettverket og ressurspersonens rolle
Gjennomgang av nettside, perm og planer.
Elisabeth Romarheim og Tone-Lise Franzen

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.30

Innføring i relevante verktøy som ESAS-r og IP til bruk i palliasjon,
smertekart m.m.
Anne Watne og Tone-Lise Frantzen

11.30 - 12.15

Lunsj

12.15 - 13.00

Erfaringer presentert av:
En ressursfysioterapeut i hjemmetjenesten
En ressurssykepleier i hjemmetjenesten/sykehjem
En leder for ressurssykepleier i sykehus

13.00 - 13.15

Pause

13.15 - 14.00

En kort innføring i formidlingsteknikk
Dagny Faksvåg Haugen

14.00 - 14.45

Gruppearbeid for ressurspersonene
Hvordan komme i gang som ressursperson?
Hvordan kan leder legge til rette?

14.45 - 15. 00

Oppsummering / Takk for i dag!

Med forbehold om endringer

