
 

 

 

 
    Nyhetsbrev 13.12.2022 

        
 

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling  
i Helse Stavanger foretaksområde 
 

 

 
jære ressurspersoner og ledere/fagpersoner i nettverket!   
2022 er jubileumsår for nettverkene her i Stavanger. Nettverket av ressurssykepleiere har eksistert i 
15 år, og fysio- og ergoterapinettverket ble opprettet for 10 år siden. Dette ble markert på 

nettverkets årlige fagdag i høst. 
 
Nyhetsbrev sendes ut to ganger årlig for å gi dere en oppsummering på noen av aktivitetene i nettverket, 
informere om kommende planer og komme med aktuell informasjon fra fagfeltet. Vi ønsker at 
nyhetsbrevet distribueres til nærmeste leder for informasjon. 
 

K 

Hva har skjedd siden sist? 
 
Felles for Helseregion Vest 
Individuell plan til bruk i palliasjon har i år blitt revidert, og oppdatert utgave ligger på KLB sine 
nettsider Individuell plan til bruk i palliasjon - Helse Bergen (helse-bergen.no) (kan også søkes opp fra 
pasientforløp i palliasjon). Det er også laget en mal for undervisning om individuell plan, som er sendt 
ut til alle ressurssykepleierne. 
 
Nytt i år var at fysio- og ergoterapinettverket Stavanger ble invitert med på en digital samling 
organisert av fysio- og ergoterapinettverket i Helse Bergen. Tema for samlingen var palliasjon til 
pasienter med Parkinsons sykdom. Vi ser fram til flere slike digitale erfarings- og kunnskaps- 
utvekslinger mellom helseforetakene.  
 
Lokale nettverksmøter:  
I sykepleiernettverket har alle fire gruppene gjennomført fysiske møter i høst. 
 
Tema på alle nettverksmøtene:  

▪ Individuell plan til bruk i palliasjon 
▪ Gjennomgang av ulike pumper for s.c. administrering  

Andre tema: 
▪ Røde Kors våketjeneste og palliasjon til eldre (Stavanger) 
▪ Falltendens hos palliative pasienter og informasjon om fysio- og ergoterapeuter sitt arbeid 

med palliasjon (Sandnes) 
▪ Ernæring (Ryfylke/Nord-Jæren) 

 
Årlig fagdag 
Årets fagdag ble holdt 24. november på Clarion Hotel Energy, med ca 135 deltakere.  
Tema var kommunikasjon. Samtidig markerte vi 10- og 15-årsjubileum for nettverkene.  
Leder og pedagog Kari Fredriksen fra Lærings- og mestringssenteret, SUS, underviste om hva som 
fremmer og hemmer god kommunikasjon, og seksjonsoverlege Birthe Lie Hauge fra Palliativt senter ga 
oss gode tips til hvordan vi kan formidle vanskelige beskjeder til pasienter og pårørende. Gunnhild 
Næss ga oss nyttige innspill fra sine erfaringer som pasient og pårørende. 

Kunnskap Samarbeid Trygghet 

mot felles mål 
 

 

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/individuell-plan-til-bruk-i-palliasjon


Ellers var det gruppearbeid for sykepleierne parallelt med egen samling for fysio-/ergoterapeuter og 
samling for ledere. 
Vi fokuserte også på frivillighetens år, og det ble informert fra prosjekt som pågår i regionen. 
Dagny Faksvåg Haugen var med oss fra KLB, og dagen ble krydret med en jubileumshilsen fra June 
Kommune. 
 

 
 

  
Verdensdagen for lindrende behandling, «World Hospice and Palliative Care Day», ble i år markert 
med et åpent møte i Storstova, Bryne, med tema barn og unge som pårørende. 
Noah Gylver delte via samtale med Camilla Gram fra Kreftforeningen sine erfaringer som ung 
pårørende da han mistet faren i kreft. Han viste også bilder fra en fotoutstilling han har laget i den 
forbindelse. 
Line Gilje Petterson deltok med sangen «Masken», en sang om da hun mistet lillebroren sin i kreft, og 
Ragnhild Stangeland fra KOR hadde foredrag om barn og unge som pårørende. 
 
Arrangører: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Kreft støttegruppe Sandnes 
og omegn, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland, Helse Stavanger HF. 
 
 
Vårens planer  
 
26. januar planlegges det felles introduksjonskurs for nye ressurspersoner og for ledere 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. januar. 

Halvdagssamling for ressursfysio-/ergoterapeuter er planlagt til våren 2023 med tema "Hvordan 
ivareta terapeuten i møte med (unge) palliative pasienter?" Oppmøte skal være fysisk. 
Ressurspersoner i fysio- og ergoterapinettverket er også velkommen til å delta på faglig del av møtene 
i sykepleiernettverket. 

 

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/nettverk/nettverk-helse-stavanger


 

Nytt fra Kreftforeningen 
 
Nyhet! Veivisere 

Det kan være tøft å stå i kreftsykdom. Kreftforeningens veivisere er et tilbud som gir kreftpasienter 
ekstra støtte og bistand under og etter behandling. Veivisere er et gratis, persontilpasset tilbud til 
kreftpasienter på Strand, Nord-Jæren og Jæren. Pasienten blir koblet sammen med en frivillig, som vil 
fungere som en støttespiller i en periode på 6 mnd. Den frivillige veiviseren kan blant annet være en 
samtalepartner, hjelpe til med å finne frem til offentlige tjenester og tilbud, bistå med å finne løsning 
på praktiske problemer, samt gi pasienten bedre oversikt over sitt eget sykdomsforløp. Tilbudet er 
tuftet på ideen om hjelp til selvhjelp. Kreftforeningens veivisere - Få bistand under behandlingen 
 
Minner også om pasienttilbudene Følgetjenesten og Hverdagshjelpen som ble opprett under 
pandemien. Se informasjon om tilbudene: Kreftforeningen - Kreftforeningen 

 
Tema for vårens møter i sykepleiernettverket blir forhåndssamtaler.  
Overlege Nina Elisabeth Hjorth fra palliativt senter på Haukeland 
universitetssjukehus vil delta med undervisning i alle gruppene. 
 
Datoer for vårens nettverksmøter i sykepleiernettverket:  

Nettverksgruppe Dato 

Stavanger 14. mars 2023 

Sandnes 18. april 2023 

Dalane og Sør-Jæren 21. mars 2023 

Ryfylke og Nord-Jæren 18. april 2023 

 
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 vårens aktiviteter. Husk at møtene er obligatoriske!  
 
Aktuell informasjon fra fagfeltet 
 
Prosjektmidler er en fin mulighet til å fokusere på og videreutvikle det palliative arbeidet. Alle 
kommuner kan søke om midler til prosjekt. Statsforvalteren i Vestland lyser hvert år ut midler til 
kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.  
Søknadsfrist er 1. mars, men planleggingen av prosjekt bør starte lenge før.  
 
Hjelpepodden:  
En Podcast om ordninger ved sykdom i familien (bl.a. episode om pleiepenger, verge,  
fremtidsfullmakt og Barn som pårørende).  
Utarbeidet av sosionomene på Haraldsplass Diakonale Sykehus:  
Hjelpepodden - Haraldsplass Diakonale Sykehus 
 
Omsorgen for døende under covid-19-pandemien: 
KLB (Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest) 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. 
 
Pakkeforløp hjem:  
Helsedirektoratet har utarbeidet en pasientbrosjyre om pakkeforløp hjem, se her      

Nettverket består av 
125 ressurspersoner 
i sykepleienettverket 
og 41 
ressurspersoner i 
fysio- og 
ergoterapinettverket.  
For mer info sjekk ut 

pallnet.no  
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkreftforeningen.no%2Ftilbud%2Fkreftforeningens-veivisere%2F&data=05%7C01%7Cmargunn.byberg%40stavanger.kommune.no%7C202444dea73f4ae9cd3d08dac25adfe3%7C8cb94f174b6045d6b279cd88076e5b48%7C0%7C0%7C638035992807332733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ayhJfcEpNzikB0%2FM74ObcarSyMTb5rvUYScE3CKdr9M%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkreftforeningen.no%2F&data=05%7C01%7Cmargunn.byberg%40stavanger.kommune.no%7C202444dea73f4ae9cd3d08dac25adfe3%7C8cb94f174b6045d6b279cd88076e5b48%7C0%7C0%7C638035992807332733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CuPxHa86c4lbipc7xQGEUtFfia%2BF05lwp3tUaSB9Wto%3D&reserved=0
https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/hjelpepodden
https://sykepleien.no/forskning/2022/08/parorendes-erfaringer-med-omsorg-doende-under-forste-fase-av-covid-19-pandemien
https://sykepleien.no/forskning/2022/08/parorendes-erfaringer-med-omsorg-doende-under-forste-fase-av-covid-19-pandemien
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://kvalitet.sus.no/forlop/docs/doc_32433/index.html
https://kvalitet.sus.no/forlop/docs/doc_32433/index.html
https://kvalitet.sus.no/forlop/docs/doc_32433/index.html
https://www.pallnet.no/


 
Treffpunkt  
Gruppetilbud for barn og unge (6-16 år) som er pårørende (diagnoseuavhengig). Treffpunkt i 
Stavanger holder til på Vardesenteret, i Egersund på Saniteten. Ta kontakt med oss: Treffpunkt – 
møteplass for barn og unge - Kreftforeningen 
 
 
Vardesenteret 
Vardesenteret på SUS (internatbygget) har åpen dør og drop-in på dagtid. Senteret har kurs, 
informasjon om ulike tilbud og en god kopp kaffe! Våre frivillige, likepersoner (tidligere kreftpasienter) 
og senterkoordinator tar imot både helsepersonell og kreftberørte (pasienter, pårørende og 
etterlatte). Velkommen inn! 
 
Kurs og konferanser  

 
Sykepleiere:  

➢ Landskonferanse i kreftsykepleie "Opp og fram, sammen i ulendt terreng", 13.-15. september 2023, 
Tønsberg 

Frist for innsending av abstrakter er 1. mars 2023 
Abstrakt og poster til Landskonferansen i kreftsykepleie 13.-15. september 2023 (nsf.no) 
 

Fysioterapeuter: 

➢ Teoretisk grunnkurs i onkologi 30.01. - 03.02.2023 på Microsoft Teams (digitalt). Samme kurs 
arrangeres med fysisk oppmøte i Trondheim 30.10.- 03.11.2023. Dette grunnkurset er anbefalt å 
ta først, før du starter på de andre onkologiske kursene i regi av NFF. Se Kurskalender - Norsk 
Fysioterapeutforbund 

 
 
 

Takk for flott innsats i 2022! 

Vi ønsker dere en riktig God Jul! 

 
 

 
 

Med hilsen fra driftsgruppene i nettverket 
 
Hege Are-Ekstrøm og Lennie Anholts 
fysio- og ergoterapinettverket  
Laila Johannesen og Margunn Byberg 
sykepleiernettverket 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkreftforeningen.no%2Ftilbud%2Ftreffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge%2F&data=05%7C01%7Cmargunn.byberg%40stavanger.kommune.no%7C202444dea73f4ae9cd3d08dac25adfe3%7C8cb94f174b6045d6b279cd88076e5b48%7C0%7C0%7C638035992807332733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FUP3SUX2vsp%2BfZI%2B99JjWyceplaFBU9VuxnxuvMfgBM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkreftforeningen.no%2Ftilbud%2Ftreffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge%2F&data=05%7C01%7Cmargunn.byberg%40stavanger.kommune.no%7C202444dea73f4ae9cd3d08dac25adfe3%7C8cb94f174b6045d6b279cd88076e5b48%7C0%7C0%7C638035992807332733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FUP3SUX2vsp%2BfZI%2B99JjWyceplaFBU9VuxnxuvMfgBM%3D&reserved=0
https://www.nsf.no/fg/kreftsykepleiere/nyheter/abstrakt-og-poster-til-landskonferansen-i-kreftsykepleie-13-15
https://www.nsf.no/fg/kreftsykepleiere/nyheter/abstrakt-og-poster-til-landskonferansen-i-kreftsykepleie-13-15
https://kurs.fysio.no/?filter=%22Onkologi%20og%20lymfologi%22
https://kurs.fysio.no/?filter=%22Onkologi%20og%20lymfologi%22

