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Nettverk i kreftomsorg og lindrende 
behandling i Helse Bergen foretaksområde 

  

 

 
jære ressurspersoner og ledere/fagpersoner i nettverket! 
Tusen takk for den uunnværlige innsatsen hver og en av dere gjør! Dere løfter fagligheten på egen 
arbeidsplass og er med på å motivere kolleger til å holde kreftomsorg og lindrende behandling 

varmt. Dette er viktig arbeid!  
Vi vet at antall krefttilfeller vil øke i årene som kommer, og det er også et økende fokus på at mange andre 
diagnosegrupper enn kreftpasienter har behov for god palliativ behandling. Nettverket skal bl.a. 
kjennetegnes av godt tverrfaglig samarbeid/samhandling, og vi oppmuntrer dere til å bruke fagmiljøet dere 
er en del av i arbeidet som ligger foran oss.  
 
 
To ganger i året sender vi ut nyhetsbrev for å gi dere en oppsummering på aktiviteter som har vært i 
nettverket denne høsten, informere om vårens planer og komme med aktuell informasjon fra fagfeltet. 
Send gjerne brevet videre til kolleger på arbeidsplassen eller legg et eksemplar på vaktrommet for å 
synliggjøre hva dere er en del av   

Hva har skjedd siden sist? 

Felles for Helseregion Vest 
Individuell plan til bruk i palliasjon er revidert og har endret navn til Plan for lindring og best mulig 
livskvalitet – forenklet IP til bruk i palliasjon. I kjølevannet av dette har vi revidert undervisningsmalen om 
Individuell plan, og den er sendt til alle ressurspersoner i sykepleienettverket. 
På KLB sine nettsider er siden Individuell plan til bruk i palliasjon også oppdatert. 
  
I høst av vi arrangert 7 lokale nettverksmøter i sykepleienettverket og fysio- og ergoterapinettverket har 
hatt en samling. Temaene har vært:  
 
 
 
 
 
Det er frivillighetens år i år og dette temaet har også fått plass på nettverksmøter i år. Noen 
nettverksgrupper har invitert den lokale frivillighetssentralen til å presentere seg og noen 
nettverksgrupper har invitert frivillige til deler av møtet. Det har vært gode samtaler på «runden rundt 
bordet» og ressurspersoner har reflektert over hvordan frivilligheten er på eget arbeidssted.  
 
Økt etisk bevissthet/refleksjon er et delmål som går igjen i årsplaner til nettverket og det var ingen unntak i 
år. På «runden rundt bordet» har det dukket opp etiske problemstillinger som vi har reflektert over 
gjennom bruk av grunnleggende elementer i en etisk refleksjonsprosess, hentet fra Palliasjon i 
kreftomsorgen – handlingsprogram.  

K 

Palliasjon og demens Barn og unge som 

pårørende 
Parkinson og palliasjon 

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/individuell-plan-til-bruk-i-palliasjon
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/kjennetegn-og-utfordringer-ved-palliasjon/parorende


 
 
Introduksjonskurs for nye ressurspersoner og ledere/fagansvarlige ble gjennomført på Bikuben 25. 
august. 6 ledere og 21 sykepleiere deltok. Dagen ble evaluert som svært nyttig / nyttig og en 
ressurssykepleier skrev «Jeg fikk en bedre og dypere forståelse av hva en ressurssykepleiers funksjon er. Jeg 
ble motivert til utvikle meg som ressurssykepleier».  
Til nye ressurspersoner som ikke har deltatt før, husk å sett av 7. september 2023, da kommer neste kurs. 
Vi oppmuntrer også ledere som ikke har deltatt og som gjerne skulle hatt mer informasjon om nettverket 
og rollen som ressursperson, til å sette av denne dagen.  
 
Årlig fagdag med tema pasienter og pårørende med minoritetsbakgrunn ble arrangert på Hotel Scandic 
Bergen City 16. november. 137 personer var påmeldt, 129 personer deltok. 

  
Dette var en dag fylt med undervisning, panelsamtale og presentasjoner av aktuelle prosjekter. 51 av 88 
som svarte på evaluering av fagdagen sa at det faglige innholdet i programmet i sin helhet var svært nyttig.  
 
Nettverket består av 133 ressurspersoner i sykepleienettverket og 44 resurspersoner i fysio- og 
ergoterapinettverket. Vet du hvor mange ressurspersoner det finnes totalt i hele Helseregion Vest? Sjekk 

ut www.pallnet.no , register over ressurspersoner i Nettverk i kreftomsorg og lindrende 

behandling i hele Helseregion Vest.  
 
Verdensdagen for lindrende behandling  
Den internasjonale Verdensdagen for lindrende behandling ble i år markert internt på Haukeland 
unviversitetssykehus 20. oktober, med stand i foajeen i Sentralblokken. Der var det å møte tilsette fra det 
palliative senteret og de frivillige på sykehuset. 
 

Vårens planer 

Årsplan 
Nytt år betyr ny årsplan. Driftsgruppene sender ut årsplan for 2023 i løpet av januar/februar. Ta 
utgangspunkt i denne når du utarbeider din egen arbeidsplan- i tett dialog og samarbeid med leder.  
 
Datoer i 2023 for lokale nettverksgruppemøter i sykepleienettverket: 
 

Nettverksgruppe Dato Dato Dato 

Bergen I 16. februar 11. mai 21. sept. 

Bergen II   9. februar   4. mai 28. sept. 

Bergen III 23. februar 25. mai   5. okt. 

Vest    8. februar 10. mai 11. sept. 

Midthordland 20. februar   5. juni 25. sept. 

Nordhordland 31. januar 23. mai 19. sept. 

Voss 15. februar 31. mai   4. okt. 

 

Husk å sett av 

datoene i 

årshjulet 
for 2023 og 

informer nærmeste 

leder 

http://www.pallnet.no/


 
 
 
 
 
 
Fysio- og ergoterapinettverket 
Dato og tema for vårens samling i fysio- og ergoterapinettverket er ikke bestemt, men det vil bli sendt ut 
informasjon om møtet i god tid slik at datoen kan settes inn i kalender. 

Aktuell informasjon fra fagfeltet 

Prosjektmidler Helsedirektoratet deler hvert år ut midler til kompetansehevende tiltak for lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene, med søknadsfrist 1. mars hvert år. Mer informasjon 
om pågående prosjekter i vår region finner dere under Palliative tiltak på KLBs nettside 
 
Hjelpepodden 
Hjelpepodden er en podcast om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom, produsert av 
Haraldsplass Diakonale sykehus i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. Temaer i podcasten har bl.a. 
vært: Pleiepenger i livets sluttfase, Fremtidsfullmakt, Verge og vergemål, Sykdom i familien. Hva med 
barna? 
 
Pakkeforløp hjem 
Helsedirektoratet har utarbeidet en pasientbrosjyre om pakkeforløp hjem.  
 
Omsorg for døende under covid-19-pandemien:  
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) deltok i en stor,  
internasjonal studie om omsorgen for døende under covid-19-pandemien.  
Nå er resultatene fra pårørende i Norge publisert i Sykepleien Forskning. Artikkelen gir nyttige innspill med 
tanke på lignende situasjoner i fremtiden. 
Artikkelen viser at behandlingen og pleien for døende pasienter stort sett var god i den første fasen av 
korona-pandemien, mens omsorgen for og kommunikasjonen med de pårørende var svekket. 
 
Verdensdagen for lindrende behandling markeres hvert år i oktober. Sjekk ut:   
The World Hospice Palliative Care Association - whpca 

Nytt fra Kreftforeningen 

Hvordan opplever personer med kreft sitt pasientforløp? –fra mistanke om kreft, utredning, behandling, 
rehabilitering og til livet med kreft etter kreft. En undersøkelse i Kreftforeningens brukerpanel ble 
gjennomført i 2022, resultater fra undersøkelsen finner du her. 
 
Kreftforeningens pårørendehjelp skal være med på å aktivere nettverket rundt pårørende (og pasienten) 
slik at pårørende får hjelp og avlastning i situasjonen de befinner seg i. Hjelp til pårørende 
 
Kreftforeningens Veivisere er et tilbud til kreftpasienter, under eller etter behandling, som trenger en 
ekstra støtte i hverdagen.  Gjennom en frivillig som fast støttespiller i en periode på opptil 6 mnd., er målet 

 

 

 

Obligatoriske tema i 

nettverksgrupper blir:  
KOLS og palliasjon 

Leve med kreft - 
seneffekter 

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling
https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/hjelpepodden#hjelpepodden-6---student-og-syk-eller-gravid-dette-er-dine-rettigheter
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/pakkeforlop-hjem-for-pasienter-med-kreft-pasientinformasjon/Pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20pasienter%20med%20kreft%20-%20pasientbrosjyre.pdf/_/attachment/inline/170646ff-00ee-4015-9d8c-1fae88729b82:d0d92e84b1c0318402d8e1f691a6f21ac43f70a2/Pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20pasienter%20med%20kreft%20-%20pasientbrosjyre.pdf
https://sykepleien.no/forskning/2022/08/parorendes-erfaringer-med-omsorg-doende-under-forste-fase-av-covid-19-pandemien
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day
https://kreftforeningen.no/content/uploads/2022/11/pasientforlopsundersokelsen-2022.pdf
https://kreftforeningen.no/tilbud/parorendehjelpen/
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/about


at man skal bli tryggere, få bedre innsikt og oversikt over behandlingsforløpet og føle at man mestrer egen 
hverdag bedre. Kreftforeningens veivisere 
 
Vardesenteret i Bergen er nå i full drift i Ibsens gate 118. Se nettsiden for informasjon om aktiviteter og 
tilbud: Vardesenteret i Bergen - Vardesenteret (kreftforeningen.no) 
 
Under Kreftforeningens presentasjon på fagdagen i ressursnettverket for kreftomsorg og lindrende 
behandling i Helse Bergen 16.november ble det informert om et tilbud, der man fikk medlemskap i 
Kreftforeningen ut 2023 for kun kr. 100,-. Vi klarte ikke levere det da, grunnet tekniske problemer, men nå 
har vi fått orden på våre systemer, og ønsker å tilby dette til dere igjen. Bare følg lenken for å melde dere 
inn for kr. 100,-.  
 

Kurs og konferanser 

 Grunnkurs i palliasjon, et to-dagers tverrfaglig kurs i grunnleggende palliasjon, 12. og 13. april 
 

 21. Landskonferansen i kreftsykepleie "Opp og fram, sammen i ulendt terreng", 13.-15. september 
2023, Tønsberg.  
Frist for innsending av abstrakter er 1. mars 2023 
 

 18. World Congress of the European association for Palliative Care (EAPC), 15. -17. Juni 2023, 
Rotterdam, Nederland 

 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år!  

Med hilsen fra Ann-Kristin Øren og  

Synnøve Glesnes, lederne for driftsgruppene 

 

https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftforeningens-veivisere/
https://kreftforeningen.no/vardesenteret/bergen/
https://blimedlem.kreftforeningen.no/?utm_source=askoy&utm_medium=sfl&utm_campaign=medlem_100&utm_content=qr_flyer
https://blimedlem.kreftforeningen.no/?utm_source=askoy&utm_medium=sfl&utm_campaign=medlem_100&utm_content=qr_flyer
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/grunnkurs-i-palliasjon
https://www.landskonferanseikreftsykepleie.no/
https://www.nsf.no/fg/kreftsykepleiere/nyheter/abstrakt-og-poster-til-landskonferansen-i-kreftsykepleie-13-15
https://eapccongress.eu/2023/

