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Strategidokument for Kompetansesenter i lindrande behandling
Helseregion Vest, 2013-2016
I påvente av ny NOU om palliasjon har kompetansesenterets
styringsgruppe vedtatt at strategien forlenges til å gjelde ut året
2017.
Grunnlagsdokumenter
Strategien bygger på gjeldende lover og forskrifter for kommune- og spesialisthelsetjenesten
samt følgende dokumenter:







Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009, forlenget til å gjelde ut 2011
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.
Helsedirektoratet 2007, revidert 2012
Regional kreftplan 2005-2010 (med perspektiver til 2020). Helse Vest RHF 2004
Regionale kompetansesentre i Helse Vest. Rapport fra arbeidsgruppe, januar 2003
Kriterier for regionale kompetansesenter i Helse Vest RHF. Helse Vest RHF 2003
Høgspesialiserte tenester i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppe april 2005

Strategien er forankret i kompetansesenterets regionalt sammensatte referansegruppe og
styringsgruppe.

Målsetting for KLB:
KLB skal fremme palliasjon i hele Helseregion Vest ved å styrke kompetanse bygget på et
helhetlig menneskesyn og gode fagkunnskaper.
Dette skal skje gjennom å






fremme klinisk arbeid i palliasjon på alle nivåer
fremme forskning og fagutvikling
fremme organiseringen av et helhetlig tjenestetilbud
fremme etisk refleksjon
øke kunnskapen om palliasjon i befolkningen generelt

Arbeidet i KLB skal være preget av kompetanse, samarbeid, respekt og engasjement.
Avgrensing av KLBs arbeid:
KLB skal arbeide for å styrke kompetansen i grunnleggende palliasjon i helsetjenesten
generelt.
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KLB har et spesielt ansvar for å styrke kompetansen hos helsearbeidere som arbeider
spesifikt med palliasjon i hele eller deler av sin stilling. Palliasjon til pasienter som ikke har
kreft, skal være basert på pasientenes behov og skje i tett samarbeid med kolleger fra det
aktuelle fagområdet.

I perioden 2013-2017 skal KLB arbeide mot følgende mål:
1. KLB skal fremme klinisk arbeid i palliasjon på alle nivåer
Hovedmål for perioden:
 Styrket kompetanse i palliasjon for ansatte i spesialisthelsetjenesten
 Styrket kompetanse i palliasjon for leger, både fastleger, sykehjemsleger og
sykehusleger














Øvrige mål:
Alle kommuner kurset i grunnleggende palliasjon gjennom nettverkene
Minst en kreftsykepleierstilling i hver kommune, med funksjon som ressurssykepleier
Tverrfaglig ressursgruppe for palliasjon i hver kommune
ESAS-r implementert i alle kommuner og sykehus i regionen
Tiltaksplan for døende (Liverpool Care Pathway, LCP) innført i alle sykehus og
kommuner
Rutine for forberedende kommunikasjon om livets avslutning innført i sykehus og
kommuner
Palliativ sengeenhet i alle helseforetak
Sosionom på alle sykehus og tilknyttet alle lindrende enheter
Velfungerende hospiteringsordninger i alle foretak, inkludert hospitering i palliative
team og enheter for sykehusleger
Epikrise for palliative pasienter praktisert i henhold til nasjonale retningslinjer
Flere utdanningssteder og tilrettelagte utdanningsløp til Kompetanseområdet
palliativ medisin
Bedre og tidligere integrasjon av palliasjon i den onkologiske behandlingen
Styrket kunnskap om palliasjon til barn og pasienter med andre diagnoser enn kreft

2. KLB skal fremme forskning og fagutvikling i palliasjon i Helseregion Vest
 Flere akademiske stillinger og aktiv forskergruppe i palliativ medisin ved Universitetet
i Bergen
 Forskningsstrategi for palliativ forskning i regionen
 Flere akademiske stillinger i palliasjon ved høyskoler og universitet i regionen
 Ressursgruppe som gir støtte til forsknings- og fagutviklingsprosjekter
 Til enhver tid minst to doktorgradskandidater med pågående prosjekt i palliasjon
 Prosjekt for å evaluere implementeringen av det nasjonale handlingsprogrammet i
palliasjon
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Kurstilbud i avansert symptomlindring for spesialsykepleiere (nivå C)
Landsomfattende koordinatorfunksjon for LCP permanent etablert

3. KLB skal fremme organiseringen av et helhetlig tjenestetilbud for palliative
pasienter i Helseregion Vest
 Videre utbygging av palliasjon i henhold til anbefalt organisering i Nasjonalt
handlingsprogram for palliasjon
 Alle kommuner tilgang til palliative sykehjemssenger, i egen kommune eller
interkommunalt
 Velfungerende kompetansenettverk av ressurssykepleiere og andre faggrupper i alle
foretaksområder, der ressurspersonene får utøve sin funksjon etter intensjonen
 Kreftkoordinatorene integrert i den kommunale strukturen og nettverket av
ressurssykepleiere
 Delavtale for palliasjon inn i avtaleverket mellom foretak og kommuner i hvert
foretaksområde
 Individuell plan i bruk for palliative pasienter som trenger langvarige og koordinerte
tjenester, knyttet til pasientforløp
 Tettere samarbeid mellom fastleger og palliativt team og leger fra
kommunehelsetjenesten integrert i de palliative teamene
 Modeller for åndelig omsorg prøvd ut i kommunehelsetjenesten
4. KLB skal fremme etisk refleksjon innen palliasjon i Helseregion Vest
Dette punktet skal integreres i all den øvrige aktiviteten. Det må settes av tid til slik
refleksjon.
 Aktiv bruk av og samarbeid med kliniske etikkomiteer i foretakene
 Kompetanseheving i samarbeid med etikksatsingen i kommunene
5. KLB skal øke kunnskapen om palliasjon i befolkningen generelt
 Info på nettsidene til ikke-helsepersonell
 Sosiale medier brukt til å spre nyheter
 Brosjyrer til barn og unge som pårørende oversatt fra engelsk til norsk
 World Hospice and Palliative Care Day markert årlig (oktober)
 Mediestrategi utarbeidet
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