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Nettverk i kreftomsorg og lindrende 
behandling i Helse Bergen foretaksområde 

  

 

 
jære ressurspersoner og ledere/fagpersoner i nettverket!   
Nyhetsbrev sendes ut to ganger årlig for å gi dere en oppsummering av noen av aktivitetene som 
har vært i nettverket, informere om høstens planer og komme med aktuell informasjon fra fagfeltet.  

 
Endelig har vi hatt mulighet til å arrangere fysiske møter igjen, og forhåpentligvis er vi ferdig med en 
tidsperiode helt annerledes enn vi tidligere har opplevd. Vi har likevel lært mye av de siste to årene. 
Digitale møter har vært standarden, og vi har blitt gode på å bruke ulike digitale plattformer og metoder. I 
tiden fremover vil vi også kunne ta i bruk digitale ressurser der dette er nyttig. Å møtes fysisk er likevel det 
mange kjenner er kjekkest, og det er også nødvendig for å opprettholde de gode mulighetene for 
refleksjon og diskusjon. Nettverket skal sikre samarbeid og har en unik mulighet til det ved lokale 
nettverksmøter der en blir bedre kjent og får en tydeligere forståelse på tvers av kommune- og 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Hva har skjedd siden sist? 
 
Felles for Helseregion Vest 
I løpet av våren er det blitt utarbeidet  
årshjul for sykepleienettverket. Dette er et 
supplement til arbeidsplan og er ment å være et 
redskap til å strukturere året som ressursperson. 
Dersom noen har innspill, kan de sendes på mail 
til ann-kristin.oren@helse-bergen.no 
 
 
Lokale nettverksmøter i vårt nedslagsfelt:  
Driftsgruppen for sykepleienettverket har arrangert en fellessamling for hele 
sykepleienettverket og en møterunde for lokale nettverksgrupper denne våren:   

 Fellessamling 10. februar med hovedtema forhåndssamtale 

 Lokale nettverksmøter mai/juni med tema barn og unge som pårørende 
 
Nina Hjorth, ph.d. og overlege i Palliativt team, HUS holdt et spennende og flott foredrag 
om forhåndssamtale. Ledende kreftkoordinator i Askøy kommune, Tone Steinfeld, 
presenterte pakkeforløp hjem for pasienter med kreft og Bodil Lunde Hansen, fagsykepleier 
i Bjørnafjorden delte sine erfaringer i hvordan utarbeide og iverksette sin egen årsplan som 
ressursperson. Tusen takk for engasjementet og de lærerike bidragene! 
 
Temaet «Barn og unge som pårørende» ble gjennomført i seks av syv nettverksgrupper ved 
spesialrådgiver/spesialsykepleier Randi Værholm. Et flott bidrag til nettverket fra Randi 
Værholm og vår samarbeidspartner Kreftforeningen distriktskontor Bergen. Tusen takk! 
Lokal nettverksgruppe Vest hadde hovedtema palliasjon ved demens, og hadde også et flott 
innlegg om definisjonen av den palliative pasient.    
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På «runden rundt bordet» har vi tatt opp igjen tråden rundt temaene forhåndssamtale og 
pakkeforløp hjem. Dette har igjen ført til gode samtaler og refleksjoner rundt viktigheten av 
god, tverrfaglig samhandling.  
 

Fysio- og ergoterapinettverket har hatt en interessant og inspirerende samling på Region 
Nordhordland Helsehus med tema palliasjon og den lungesyke pasienten. Overlege Katrin 
Sigurdardottir og fysioterapeut Torunn Åkra hadde innlegg om tungpust og palliasjon til 
lungepasienter. Fysioterapeut Bjørg Gjersvik Støle informerte om interkommunal KOLS 
team i Bjørnafjorden og Samnanger kommuner. Ergoterapeut Trine Elisabeth Toft 
Bendiksen fra LHL sykehuset Gardermoen presenterte hvordan ergoterapeuter arbeider 
med lungepasienter og musikkterapeut Camilla Erlandsen avsluttet dagen med innlegg om 
bruk av musikk og sang som støtte og lindring ved pustebesvær. 
 

 

Høstens planer  
 
25. august planlegges det felles introduksjonskurs for nye ressurspersoner og 
ledere/fagansvarlige som ikke tidligere har vært på kurs. Hovedmålet for kurset er å gi 
kunnskap om det palliative fagfeltet, organiseringen av nettverket og rollen som 
ressursperson. Frist for påmelding 16. august.   
 
6. oktober inviteres ressurspersoner i fysio- og ergoterapinettverket til digital samling. 
Tema for samlingen er palliasjon til nevrologiske pasienter.  
 
16. november inviteres ressurspersoner og ledere/fagansvarlige i både sykepleie- og fysio- 
og ergoterapinettverket til Årlig fagdag. Felles tema for dagen er pasienter og pårørende 
med minoritetsbakgrunn.  
 
Datoer for høstens nettverksgruppemøter i sykepleienettverket:  

Nettverksgruppe Dato 
Bergen I 27. september 

Bergen II  8. september 

Bergen III 29. september 

Vest  12. september 

Midthordland 26. september 

Nordhordland 20. september 

Voss 21. september 

 
Du som er ressursperson, er viktig både for nettverket og for ditt arbeidssted. Sett av dato 
allerede nå og informer leder, så er det planlagt inn i høstens aktiviteter. Husk at møtene er 
obligatoriske.  
 
Aktuell informasjon fra fagfeltet 
 
Prosjektmidler er en fin mulighet til å sette fokus på og videreutvikle det palliative arbeidet. 
Alle kommuner kan søke om midler til prosjekt: Kompetansehevende tiltak innen lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt.  
 
Hospitering: Alle ressurssykepleiere anbefales å hospitere innen en 3-års periode (jmf. 
Kompetanseplanen) og vi er glade for at vi nå kan gjenoppta denne muligheten, bl.a. med 
mål om å øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet. Informasjon om 
hospiteringsordningen og oppdatert liste over hospiteringssteder vil dere finne på 
nettverkets nettsider i løpet av sommeren. Ressurspersoner i fysio- og ergoterapinettverket 

Nettverket består av 
133 ressurspersoner 
i sykepleienettverket 
og 40 
ressurspersoner i 
fysio- og 
ergoterapinettverket.  
For mer info sjekk: 
ut  
 

 

www.pallnet.no 

 

https://www.fylkesmannen.no/vestland/tilskot/2020/03/tilskot-til-kompetansehevande-tiltak-for-lindrande-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt2/
https://www.fylkesmannen.no/vestland/tilskot/2020/03/tilskot-til-kompetansehevande-tiltak-for-lindrande-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt2/
https://www.pallnet.no/


oppfordres også til å hospitere. Hospiteringsplan med informasjon om aktuelle steder for 
hospitering ligger på nettverkets nettsider.  
 
Pakkeforløp hjem for kreftpasienter skal implementeres i løpet av 2022 i 
spesialisthelsetjenesten og i alle kommuner. Hensikten er å bidra til god struktur og logistikk 
i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft, 
eller etter endt kreftbehandling. Hdir.no/pakkeforløp/hjem-for-pas-med-kreft 
 
Montebellosenteret tilbyr bl.a.:  
Livsmestringskurs: Livsmestring etter 
kreftdiagnose 
Ung kreft – sommeraktivitetsuken (15-35 år) 
Familiekurs – mor eller far død av kreft 
 
Podcast om hjertesvikt og palliasjon:  
https://geripal.org/state-of-heart-failure-palliative-care/ 
 
 
Palliativ behandling i vår region / vårt nedslagsfelt 
Helse Bergen HF har overtatt den regionale funksjonen for palliasjon i Helseregion Vest. Det 
er opprettet en sengepost på Haukeland universitetssjukehus, i 7. etg i Sentralblokken. 
Avdelingen består av 6 sengeplasser og vil være en midlertidig løsning frem til frem høsten 
2023. Da skal avdelingen flytte til permanente lokaler med mål om 12 til 15 senger. 
Døgnbasert vaktordning er tilgjengelig for hele helseregionen ved behov for råd eller 
drøfting av kliniske problemstillinger. Døgnåpen telefon til palliativ sengepost: 55 97 94 00 
Det er også planlagt uteteam og poliklinikk.  
 

Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) skal fortsatt ha et palliativt tilbud til sykehuset og 
nedslagsfeltet til sykehuset: Sunniva palliativt team. Dette er et tverrfaglig team bestående 
av lege, sykepleier og fysioterapeut. Se nettsidene til HDS for mer informasjon.   
 
Mal for henvisning til palliativ behandling finner dere på KLB sine nettsider, under verktøy 
for helsepersonell 
 
Oppfordrer ellers alle til å se siste nytt på KLB sin hovedside, under aktuelt 
 
Individuell plan til bruk i palliasjon er revidert av Kompetansesenter i lindrende 
behandling. Ny utgave Plan for lindring og best mulig livskvalitet, individuell plan til bruk i 
palliasjon finner dere på KLB sine nettsider, under verktøy for helsepersonell. Her finner 
dere også bl.a. generell informasjon om IP, koordinatorrollen og beskrivelse av begrepene 
palliativ plan og palliativ behandlingsplan.    
Det er også laget en helt ny pasientbrosjyre 
 
Nytt fra Kreftforeningen 
 

Solkampanjen: «Selg huden din» 
Vi vil kjøpe huden din i sommer - Kreftforeningen  
Norge er i verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet av melanom 
(føflekkreft). Slik trenger det ikke å være. 
I sommer ønsker vi å kjøpe en liten bit av nordmenns hud, for å tatovere solråd. Dette 
ønsker vi å gjøre for å skape oppmerksomhet og bevissthet rundt gode solvaner. 
Tatoveringene kommer i 10 ulike varianter, med ulike oppfordringer og de er kun 

 

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/nettverk/nettverk-helse-bergen/nettverk-av-fysio-og-ergoterapeutar-i-bergen#aktuelle-dokument
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft
https://geripal.org/state-of-heart-failure-palliative-care/
https://www.haraldsplass.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/sunniva-palliativt-team
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/palliativ-behandling-tilvisingsrutinar
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/palliativ-behandling-tilvisingsrutinar
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell
https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Individuell%20plan/Informasjonsbrosjyre%20IP.pdf
https://kreftforeningen.no/aktuelt/vi-vil-tatovere-solrad-pa-huden-din/
https://www.montebellosenteret.no/


midlertidige (forsvinner etter noen dager). Vi synliggjør budskapet vårt på de flatene det 
finnes mest av på solfylte plasser der mange mennesker er samlet: nemlig hud.  
 
Stafett for livet  
Kreftforeningens Stafett for livet Odda - Kreftforeningens Stafett for livet 
Odda 20.–21.august 2022 
 
Kreftforeningens Stafett for livet Førde - Kreftforeningens Stafett for livet 
Førde 10.–11. september 2022 
 
Kurs og konferanser  

 

 Grunnkurs i palliasjon: 26.-27. september 2022.  

 17. landskonferanse i palliasjon 14.-16. september 2022, Molde 
 
 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! 
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Med hilsen fra driftsgruppene for 
nettverket  
 
Ann-Kristin Øren, leder av driftsgruppen for 
sykepleienettverket 
 
Synnøve Glesnes, leder av driftsgruppen for 
fysio- og ergoterapinettverket 
 
 
 
 
 

Tusen takk for 
innsatsen dere alle 
gjør! 

 

 

https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/tilbud/kreftforeningens-stafett-for-livet-odda/
https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/tilbud/kreftforeningens-stafett-for-livet-forde/
http://www.landskonferansenipalliasjon.no/

