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Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 

Årsrapport 2021 
 

Sammendrag 
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) er et ressurssenter for alle 
som arbeider med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i regionen. Senteret er 
organisert med en sentral enhet på Haukeland universitetssjukehus, tilknyttet et tverrfaglig 
nettverk av regionale medarbeidere i deltidsstilling i kommuner og på sykehus. KLB hadde i 
2021 8,5 årsverk fordelt på 20 ansatte.    
 
Undervisning, rådgivning og formidling 
Arbeidet for å styrke grunnleggende palliasjon foregår i hovedsak gjennom kompetanse-
nettverkene, undervisning og kurs, samt ved å utvikle, spre og gi veiledning i bruk av gode 
palliative verktøy og retningslinjer. KLB gir undervisning gjennom nettverkene, på universitet 
og høyskoler og ved bidrag til internundervisning, kurs og konferanser. Til tross for 
pandemien hadde vi i 2021 289 undervisningstimer i nettverkene og 166 timer for i alt 2560 
personer utenom nettverkene. De fleste oppdragene var digitale.  
Verdensdagen for lindrende behandling i oktober ble markert med åpne folkemøter i alle de 
fire foretaksområdene i regionen. 
KLBs nettsider er godt besøkt, og det er stor etterspørsel etter etterlattemapper.  
KLB har en koordinerende funksjon for «Livets siste dager – plan for lindring i livets 
sluttfase», som brukes i mer enn 450 virksomheter over hele landet.  

Organisering og nettverksbygging 
Alle kommuner og sykehus i regionen, flere høyskoler, Kreftforeningen og Kreftomsorg 
Rogaland er med i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling. Ved utgangen av 2021 
omfattet nettverkene 466 sykepleiere og vernepleiere og 122 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter, fordelt på 24 nettverksgrupper. Arbeidet i nettverkene omfatter klinisk 
virksomhet, kompetanseheving og systemarbeid, og er forankret i samhandlingsstrukturen 
mellom helseforetak og kommuner.  
Sammen med Statsforvalteren i Vestland vurderte vi i 2021 søknader om statlige midler til 
prosjekter innen lindrende behandling i kommunene. Sammen med de andre 
kompetansesentrene i lindrende behandling drifter vi Pallreg, et nasjonalt register over 
palliative virksomheter.  
KLB har tett kontakt med de palliative sentrene på sykehus i regionen vår, blant gjennom 
ukentlig, felles undervisning.  

Forskning og fagutvikling 
I 2021 deltok flere av KLBs ansatte i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og bidro i 
utarbeidelse og revidering av retningslinjer og veiledere. Vi bidro i Helsedirektoratets 
oppfølging av Stortingsmelding 24 (2019-2020) om lindrende behandling. Vi var aktive i 
regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vår hovedsatsing i 2021 var EU-
prosjektet iLIVE: «Live well – die well. A research programme to support living until the 
end». Vi hadde også flere andre prosjekter innen omsorg ved livets slutt, samt prosjekter om 
forhåndssamtaler, ergoterapi, musikkterapi og palliativ kirurgi. Nytt i 2021 var to prosjekter 
om bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke og døende, både i hjemmet og på sykehus.     
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Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 

Årsrapport 2021  
 

Om kompetansesenteret 
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) er et ressurssenter for alle 
som arbeider med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i regionen. KLBs oppdrag 
er å styrke kompetansen i grunnleggende palliasjon generelt i helse- og omsorgstjenestene, 
samtidig som vi har et særskilt ansvar for at det spesialiserte tilbudet innen lindrende 
behandling stadig utvikles og holder høy kvalitet.  

 
Senterets målsetting er å 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 og  

 øke kunnskapen om palliasjon i befolkningen generelt 
 
Oppgaver 
Kompetansesenteret har følgende hovedoppgaver:  
1. Undervisning og opplæring, både overfor sykehus og kommuner  
2. Forskning og fagutvikling  
3. Pådriver og koordinator for en prosess som fører til bedre kompetanse i lindrende 
behandling i regionen 
 
Arbeidet i 2021 bygget på nasjonale og regionale føringer, vedtatt strategi 2020-2023 og 
vedtatt virksomhetsplan.  
 
Organisering 
KLB ble opprettet i 2001. Senteret drives som en egen enhet, men er organisatorisk plassert 
som en seksjon i Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland 
universitetssjukehus, Helse Bergen HF. I 2022 skal KLB flytte til Smerte- og 
palliasjonsavdelinga i Kirurgisk serviceklinikk for å bli samlokalisert med den kliniske 
virksomheten når Helse Bergen skal overta full funksjon som regionalt palliativt senter.  
 
KLB er organisert med en sentral enhet ved Haukeland universitetssjukehus, tilknyttet et 
tverrfaglig nettverk av regionale medarbeidere i deltidsstilling i sykehus og kommuner i 
regionen. Senteret hadde i 2021 8,5 årsverk, fordelt på 20 personer. Senteret har en 
regionalt sammensatt styringsgruppe og referansegruppe. Begge gruppene hadde to møter i 
2021.  
KLBs sentrale enhet er lokalisert i Glasblokkene på Haukeland sykehusområde. I 2021 var 
fortsatt staben det meste av året på hjemmekontor. Alle medarbeiderne hadde i 2021 to 
fellessamlinger (en digital og en ved fremmøte), i tillegg til to samlinger for lederne av 
driftsgruppene i de fire nettverkene i kreftomsorg og lindrende behandling i regionen.  
 

Arbeidet i KLB skal være  
preget av  
kompetanse, samarbeid,  
respekt og engasjement 
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Undervisning og formidling  
Til tross for restriksjoner og annen innvirkning av pandemien hadde KLB også i 2021 en 
betydelig undervisningsvirksomhet. Vi bidro hovedsakelig inn i relevante grunn- og 
videreutdanninger og i etterutdanning av helsepersonell i egen region. Undervisningen 
fordelte seg mellom undervisning i kompetansenettverkene i regionen og andre typer 
oppdrag. Helseregion Vest hadde ukentlig, video-overført undervisning i palliasjon til alle de 
palliative sentrene og andre interessenter i Helseregion Vest og Agder. Ansvaret for 
undervisningen var fordelt mellom de palliative sentrene. I 2021 ble kompetansen i bruk av 
digitale undervisningsplattformer vesentlig styrket.    
 
Undervisning                                                               
Egen region:  
Grunnutdanning av helsepersonell:     6 timer 
Videreutdanning av helsepersonell:   59 timer  
Etterutdanning av helsepersonell: 346 timer, derav 289 timer i kompetansenettverkene    
Utdanning av annet personell:   18,5 timer   
 
Nasjonalt og internasjonalt:  

Utdanning av helsepersonell:    24 timer  
Utdanning av annet personell:     1,5 timer  
 
Undervisningen i nettverkene for kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest 
var fordelt på 49 lokale nettverksgruppemøter, sju fagdager/webinarer og fire 
introduksjonskurs for nye ressurspersoner.   
 
I tillegg til kompetansehevingen i nettverkene hadde KLB i 2021 124 undervisningsoppdrag 
med til sammen 166 underviste timer for i alt 2560 personer. Ansatte i den sentrale enheten 
på Haukeland universitetssjukehus utførte 78 oppdrag, resten ble gjort av regionale 
medarbeidere i alle deler av regionen. 
Undervisning av medisinerstudenter i regi av Universitetet i Bergen inngår ikke i denne 
oversikten. Dette utgjorde i 2021 59 timer. 
 
Formidling 
Noen av disse aktivitetene står også omtalt andre steder i rapporten.  
  
Allmennheten, egen region:   

 Kurs for frivillige som skal bistå alvorlig syke og døende innlagt i Haukeland 

universitetssjukehus, seks kurskvelder 

 Månedlige veiledningsmøter med frivillige etter gjennomført kurs, Helse Bergen 

 Kurs for frivillige i prosjektet «Tid som gave», Stavanger 

 Markering av Verdensdagen for lindrende behandling med åpent folkemøte i Førde, Bergen 

og Sola og temakafe i Odda 

 Kronikk i Bergens Tidende i anledning Verdensdagen for lindrende behandling  

Helsepersonell og andre faggrupper, egen region: 

 Grunnkurs i palliasjon, to kurs a to dager, Helse Bergen (hybridkurs)  

 Grunnkurs i palliasjon for leger, halvdagskurs vår og høst, Helse Bergen  

 Kurs i palliasjon for LIS 1, Stavanger universitetssjukehus, vår og høst 



7 

 

 To ukers elektivt kurs «Fordypning i palliativ medisin» for 6. års medisinerstudenter  

 Innlegg på seminar på Stord arrangert av prosjektet Lindrande senger ved døgnavdeling IDA 

(Bømlo, Stord, Fitjar) 

 Etikkseminar for ansatte på Haraldsplass Diakonale Sykehus: «Utfordringer ved 

besøksrestriksjoner under pandemien» 

 Medarrangør av fagdag «Åpenhet om døden: Etikk og kommunikasjon i liv og død» sammen 

med USHT Hordaland, KS og Verdighetsenteret 

 Samling for prosjektledere i kommunale prosjekter i lindrende behandling, digital 

halvdagssamling vår og høst 

 Deltakelse i mentoropplæring (ressurssykepleiere) for digital opplæringspakke i palliasjon for 

helsefagarbeidere, flere steder i regionen 

 «Hvordan møte mennesker i sorg?» Digital undervisning for kirkelig ansatte i Stavanger 

bispedømme  

 Introduksjonskurs for nye ressurspersoner i Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling, 

tre dagskurs 

 Fagdag for Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling, tre digitale arrangementer 

KLB presenterte Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling på fagdirektørmøte i Helse Vest. Vi 

delte også erfaringer fra nettverket med Kreftforeningen og med barnepalliativt team i Helse Bergen. 

Erfaringer fra fagråd for lindrende behandling ble delt med prosjektgruppe for geriatri i Helse Bergen. 

 

 

Representanter for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Hordaland, 

Verdighetsenteret, KLB og etikksatsingen i Kommunenes Sentralforbund (KS) på fagdagen  

«Åpenhet om døden: Etikk og kommunikasjon i liv og død» i Bergen 
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Helsepersonell og andre faggrupper, nasjonalt og internasjonalt:  

 Innlegg på samling for tilskuddsmottakere i Helseregion Sør-Øst: «Status for Livets siste 

dager» 

 Flere bidrag til ukentlig, regional, videooverført undervisning 

 Innlegg på kurs i smerte- og symptomlindring for LIS 3 i onkologi 

 Bidrag til digital «Think tank», International Collaborative for Best Care for the Dying Person, 

juni 2021 

 Undervisning/kursledelse på to ukesmoduler av Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin (en 

digital, en ved fremmøte) 

 Muntlig innlegg og poster på digital kongress, European Association for Palliative Care 

 Flere muntlige innlegg og poster på Landskonferansen i palliasjon  

 Reportasje i Dagens Medisin fra «våre» innlegg på Landskonferansen i palliasjon 

 To postere på den 20. landskonferansen i kreftsykepleie 

 Webinar i regi av Frambu kompetansesenter, om palliasjon til utviklingshemmede  

 Revisjon av to undervisningsopplegg til det digitale kursopplegget fra Norsk forening for 

palliativ medisin 

 
Nettverkskoordinator for Livets siste dager 
KLB har funksjon som koordinerende senter for «Livets siste dager - plan for lindring i livets 
sluttfase» og er godkjent som internasjonalt referansesenter for god omsorg ved livets slutt. 
Ved årsskiftet 2021/2022 var det registrert følgende brukersteder for Livets siste dager i 
Norge: 23 sykehus (i alt 56 avdelinger), 338 sykehjem og 106 kommuner i 
hjemmesykepleien. Nettverkskoordinator Grethe Skorpen Iversen er tilgjengelig for 
undervisning og rådgivning og besvarer løpende henvendelser. Den nasjonale 
referansegruppen og teamet for Livets siste dager hadde to møter i 2021. 
 
Nettsider og informasjonsmateriell 
KLBs nettsider er godt besøkt. Vi hadde i 2021 nesten 16 000 visninger av åpningssiden, med 
over 10 000 unike brukere. Sidene med verktøy for helsepersonell og behandlingsalgoritmer 
for vanlige symptomer hos døende hadde flest treff.  
Vi har stor etterspørsel etter «etterlattemapper» og brosjyremateriell. 
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Verdensdagen for lindrende behandling  
Verdensdagen ble markert i alle de fire foretaksområdene i regionen:  

 Åpent folkemøte på Sunnfjord Kunstmuseum, Førde: «Samtale om døden» 

 Åpent arrangement på Litteraturhuset i Bergen, også «streamet»: «Vi skal alle dø en 
dag. Men alle andre dager skal vi leve.» 

 Folkemøte i Sola kulturhus: «I sort/hvitt og fine farger – Når forandring ikke fryder» 

 Temakafe på Bokko sjukeheim, Odda 
 
Markeringen omfattet også reportasjer på sykehusenes intranett og kronikk i Bergens 
Tidende.   
  

  
 

 



10 

 

Råd og veiledning 
KLBs ansatte blir jevnlig kontaktet for råd og veiledning. I 2020 var det totale antall 
registrerte henvendelser til sentral enhet 711. Av disse ble 100 besvart av nettverks-
koordinator for «Livets siste dager».  

 
Forskning og fagutvikling  
Kvalitetsverktøy 

 Det ble ikke innført nye kvalitetsverktøy i 2021, men behandlingsalgoritmene for lindring av 

symptomer i livets sluttfase ble oppdatert 

 Pasientforløpet i palliasjon i Helse Stavangers nedslagsfelt har blitt revidert og forenklet 

 Fagprosedyren for implementering og bruk av tiltaksplanen «Livets siste dager» ble revidert 

og publisert hos Helsebiblioteket 

 KLB har deltatt i et kvalitetsutviklingsprosjekt («såkornprosjekt») sammen med Fagråd for 

lindrende behandling i Helse Bergen og palliative tjenester i sykehus og kommune. Målet for 

prosjektet er å utvikle en mal for felles dokumentasjon til bruk i kommunikasjonen om 

palliative pasienter, for å sikre at vesentlig og tilstrekkelig informasjon formidles mellom 

involverte instanser. 

 En intern arbeidsgruppe i KLB har arbeidet med revidering av Individuell plan til bruk i 

palliasjon. Gruppen vil avslutte sitt arbeid i 2022. 

 
Registerfunksjoner  

 KLB er hovedansvarlig for Pallreg, det web-baserte, nasjonale registeret over palliative tiltak i 

Norge. De fire kompetansesentrene i lindrende behandling drifter registeret i fellesskap. I 

2021 kom Pallreg i ny utgave (flyttet over til ny plattform). 

 Pallnet er KLBs web-baserte register over ressurspersoner i Nettverk i kreftomsorg og 
lindrende behandling i Helseregion Vest. Det er oversiktlig og holdes fortløpende oppdatert.   
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Forskning 
KLB er aktiv i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Nasjonalt samarbeider KLB 
med de andre kompetansesentrene i lindrende behandling og med European Palliative Care Research 
Centre (PRC) ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. KLB har status som Core 
Collaborating Centre i PRC. I 2021 deltok vi på forskningsmøter og internasjonalt forskningsseminar i 
regi av PRC, samt i planleggingen av to nye samarbeidsstudier. 
 
I 2021 ble det publisert flere artikler fra ERANet-LAC-prosjektet CODE: «Care of the Dying Evaluation; 

Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus» (2017-2020). Vi deltok i et 

oppfølgende prosjekt om omsorg til døende, utgått fra universitetet i Sheffield, og samarbeidet også 

med Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark om en studie med bruk av spørreskjemaet CODE. 

CODE-prosjektet sprang ut av vårt internasjonale samarbeid i International Collaborative for Best 

Care for the Dying Person. Fra og med 2020 er vår hovedsatsing et nytt EU-prosjekt utgått fra denne 

gruppen: Horizon2020-prosjektet iLIVE: «Live well – die well. A research programme to support living 

until the end». I dette prosjektet deltar KLB som partner i en prospektiv studie, i utviklingen av et sett 

sentrale utfallsmål for forskning i siste livsfase og i en intervensjon med bruk av frivillige til å bistå 

alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende i sykehus. Etter forsinkelse pga pandemien 

startet rekruttering til den prospektive kohortstudien i 2021. Det er også gjort alle nødvendige 

forberedelser til oppstart av frivillighetsstudien, inkludert opplæringsprogram for frivillige. Mens vi 

ventet på oppstart av iLIVE-studien, deltok vi i en studie av helsepersonell og pårørendes erfaringer 

med omsorg for døende under covid-19-pandemien (CO-LIVE-prosjektet), et samarbeidsprosjekt 

mellom 18 land i fire verdensdeler.  

Stipendiat Nina Hjorth fikk i 2021 publisert 3. og siste artikkel i sitt doktorgradsarbeid. Avhandlingen 

skal leveres inn første kvartal 2022. 

Hartwig Kørner er med i Kreftregisterets styre. I årsrapporten for kvalitetsregisteret for kreft i tykk- 

og endetarm ble det i 2021 for første gang separat rapportert egnete variabler for å belyse pasienter 

i stadium 4 (metastatisk sykdom). Dette ble fremhevet i forordet til rapporten. 

Seniorforsker Rae Bell er fortsatt tilknyttet KLB og Forskningsgruppe for palliasjon ved Universitetet i 

Bergen. Hun har flere planlagte prosjekter sammen med Cochrane Pain, Palliative and Supportive 

Care Review Group. 
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Forskningsprosjekter 

iLIVE: Live well – die well. A research programme to support living until the end 

Prosjektleder Agnes van der Heide, Erasmus-universitetet, Rotterdam 

Prosjektperiode: 2019 – 2024 

Deltakende helseregion: HV Internasjonalt samarbeid 

CO-LIVE: omsorg for døende under covid-19-pandemien 

Prosjektleder Agnes van der Heide, Erasmus-universitetet, Rotterdam 

Prosjektperiode: 2020 – 2022 

Deltakende helseregion: HV Internasjonalt samarbeid 

Measuring, evaluating and improving the quality of care for dying people and their families (White 

Rose project) 

Prosjektleder Catriona R Mayland, Universitetet i Sheffield 

Prosjektperiode: 2020 – 2022 

Deltakende helseregion: HV Internasjonalt samarbeid 

Omsorg ved livets slutt: Pasientenes ønsker og pårørendes erfaringer, med vekt på kommunikasjon 

og forberedende samtaler 

Prosjektleder Nina Elisabeth Hjorth, Universitetet i Bergen 

Prosjektperiode: 2017 – 2021 

Deltakende helseregion: HV HMN Internasjonalt samarbeid 

Hvordan opplever pårørende den lindrende omsorgen for kreftpasienter mot slutten av livet i 

Telemark? 

Prosjektleder Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark Skien  

Prosjektperiode: 2021 – 2023 

Deltakende helseregion: HV HSØ 

Behandling av kreft i tykk- og endetarm hos pasienter med spredning på diagnosetidspunktet 

Prosjektleder Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen 

Prosjektperiode: 2017 – 2022 

Deltakende helseregion: HV HSØ 

Kreftpasienter og ergoterapeutens rolle 

Prosjektleder Synnøve Glesnes, Helse Bergen HF 

Prosjektperiode: 2019 – 2021 

Deltakende helseregion: HV 

Musikkterapi for pasienter med uhelbredelig lungesykdom - en mixed methods pilotstudie med 

implementeringsdesign 

Prosjektleder Margrethe Aase Schaufel, Helse Bergen HF 

Prosjektperiode: 2021 – 2022 

Deltakende helseregion: HV 

 

Publikasjoner 

Vitenskapelige artikler 
1. Bell RF, Moreira VM, Kalso EA, Yli-Kauhaluoma J. Liquorice for pain? Ther Adv Psychopharmacol 

2021; 11:1-13. PMID: 34349979 
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2. Goldraij G, Tripodoro VA, Aloisio M, Castro SA, Gerlach C, Mayland CR, Haugen DF. One chance to 

get it right: improving clinical handovers for better symptom control at the end of life. BMJ Open 

Qual 2021; 10(3):e001436. PMID: 34588188 

3. Haugen DF, Hufthammer KO, Gerlach C, Sigurdardottir K, Hansen MIT, Ting G, Tripodoro VA, 

Goldraij G, Yanneo EG, Leppert W, Wolszczak K, Zambon L, Passarini JN, Saad IAB, Weber M, 

Ellershaw J, Mayland CR. Good Quality Care for Cancer Patients Dying in Hospitals, but Information 

Needs Unmet: Bereaved Relatives' Survey within Seven Countries. Oncologist 2021; 26(7):e1273-

e1284. PMID: 34060705 

4. Hjorth NE, Hufthammer KO, Sigurdardottir K, Tripodoro VA, Goldraij G, Kvikstad A, Haugen DF. 

Hospital care for the dying patient with cancer: does an advance care planning invitation influence 

bereaved relatives' experiences? A two country survey. BMJ Support Palliat Care 2021 Nov 30. Online 

ahead of print. PMID: 34848559 

5. McGlinchey T, Mason SR, Smeding R, Goosensen A, Ruiz-Torreras I, Haugen DF, Bakan M, Ellershaw 

JE. ILIVE Project Volunteer study. Developing international consensus for a European Core Curriculum 

for hospital end-of-life-care volunteer services, to train volunteers to support patients in the last 

weeks of life: A Delphi study. Palliat Med 2021 Oct 20. Online ahead of print. PMID: 34666562 

6. Sigurdardottir V, Edenbrandt CM, Hirvonen O, Jespersen BA, Haugen DF. Nordic Specialist Course 

in Palliative Medicine: Evaluation and Impact on the Development of Palliative Medicine in the 

Nordic Countries: A Survey among Participants from Seven Courses 2003-2017. J Palliat Med 2021; 

24(12):1858-1862. PMID: 34415780 

Fagartikkel 
7. Bakken J, Furnes B. Kompetanseoverføring I sykehus. Legers og sykepleieres erfaringer etter 

samarbeid med palliativt team – en kvalitativ studie. Omsorg 2021; 38(2):47-52. 

Bokkapitler 
8. Haugen DF. Multidisciplinary Treatment of Colorectal Cancer - The Palliative Care Team: 

Introduction. I: Baatrup G (red). Multidisciplinary Treatment of Colorectal Cancer. 2nd Ed. Springer 

2021 

9. Haugen DF, Nauck F, Sherman DW. The core team and the extended team. I: Cherny NI, Fallon MT, 

Kaasa S, Portenoy R (red). Oxford Textbook of Palliative Medicine, 6th ed. Oxford University Press 

2021 

10. Kørner H, Dunn G, Søreide JA. Palliative Care in Pancreatic Cancer. I: Søreide K, Stättner S (red). 

Textbook of Pancreatic Cancer. Springer Nature Switzerland 2021 

11. Kørner H, Søreide JA. Surgical Treatment in Palliative Care. I: Baatrup G (red). Multidisciplinary 

Treatment of Colorectal Cancer. 2nd Ed. Springer 2021 

Hovedoppgaver 
12. Kvalvik K. Helsepersonells erfaringer med omsorg for døende under covid-19-pandemien. 

Hovedoppgave medisinstudiet. Universitetet i Bergen juni 2021 

13. Berntsen ØA. Helsepersonell og pårørendes erfaringer med medikamentskrin for lindring av 

symptomer i livets sluttfase. Hovedoppgave medisinstudiet. Universitetet i Bergen oktober 2021 
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Publiserte abstracts 
14. Glesnes S, Spilde AM, Taule T. Tar vi kreftpasientens ADL-utfordringer på alvor? Abstract, muntlig 

presentasjon, Landskonferansen i palliasjon 2021 

15. Hjorth NE, Hufthammer KO, Sigurdardottir KR, Haugen DF. Når kreftpasienten dør på sykehus: 

Påvirker forhåndssamtaler pårørendes opplevelser av kvaliteten på behandling, pleie og omsorg? 

Abstract, poster, Landskonferansen i palliasjon 2021 

16. Kørner LR, Haugen DF, Sigurdardottir K, Rosland JH. Effekten av metylfenidat ved behandling av 

depresjon hos pasienter i palliativ sykdomsfase. Abstract, muntlig presentasjon, Landskonferansen i 

palliasjon 2021 

17. Solvåg K, Hjorth NE, Sigurdardottir KR, Åkra T. Lindring av tung pust – kompetanseformidling 

under en pandemi. Abstract, muntlig presentasjon, Landskonferansen i palliasjon 2021 

18. Haugen DF, Romarheim E, Solvåg K, Sigurdardottir KR. Care for dying patients under the Covid-19 

pandemic in Norway: a survey of bereaved relatives. Abstract, muntlig presentasjon, 17th World 

Congress of the European Association for Palliative Care (online) 2021 

19. Iversen GS, Smeding R, McGlinchey T, Goossensen A, Mason S, Ruiz Torreras I, Bakan M, Simon J, 

Ellershaw J, on behalf of the iLIVE Consortium. iLIVE Project Volunteer Study: Delivery of a novel 

training programme for volunteer coordinators, to underpin development and implementation of 

hospital care volunteer services. Abstract, poster, 17th World Congress of the European Association 

for Palliative Care (online) 2021 (se bakerst i denne rapporten) 

20. Andersen VB, Schmid W, Låstad T, Sigurdardottir K, Assmus J, Schaufel MA. «Det var 15 minutter 

uten smerter»– en pilotstudie om implementering av musikkterapi for mennesker med uhelbredelig 

lungesykdom. Abstract, poster, POLYFON-konferansen 2021 

Nina Hjorths poster om forhåndssamtaler på Landskonferansen i palliasjon fikk konferansens 

posterpris (se bakerst i denne rapporten). 

Vi deltok også med to postere på den 20. landskonferansen i kreftsykepleie. 

                
Poster om CO-LIVE-prosjektet og om evaluering av Nettverk i kreftomsorg og lindrende 

behandling på den 20. landskonferansen i kreftsykepleie, sept. 2021 i Kristiansand  
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Nettverksbygging og samarbeid 
KLBs ansatte har et utstrakt samarbeid med alle aktører innen palliasjon i Helseregion Vest. 
Dette omfatter ansatte i helseforetak og kommuner, på universitet og høyskoler og i frivillige 
organisasjoner. Vår styringsgruppe og vår referansegruppe er begge regionalt sammensatt.  
 
Palliative sentre i Helseregion Vest  
KLB er organisert etter en nettverksmodell, med medarbeidere på sykehus og i kommuner i 
ulike deler av helseregionen. Vi er knyttet opp mot flere av de palliative sentrene i regionen 
gjennom felles ansatte. Helse Vest har fem palliative sentre i sykehus; tre av disse har egen 
sengeenhet i tillegg til palliativt team. Fire av de fem sentrene er godkjent som 
utdanningssted for Kompetanseområde palliativ medisin. Sentrene har i 2021 hatt felles, 
videooverført undervisning hver uke. KLB har arrangert en felles, digital samling for 
sentrene. I 2021 har KLB også styrket kontakten med barnepalliative team i Helse Vest. 
Overlege Katrin Sigurdardottir er med i referansegruppen for Kompetansenettverk for 
barnepalliasjon i Helse Vest. 
KLB deltar i fagråd for lindrende behandling i Helse Bergen og i fagråd for palliasjon for Helse 
Stavanger og kommunene.    
 
I 2021 satte Helse Vest i gang et prosjekt der fordeling av funksjoner mellom Helse Bergen og 
Haraldsplass Diakonale Sykehus ble gjennomgått. Palliasjon var ett av områdene som inngikk 
i prosjektet, og dette arbeidet tok mye tid og ressurser i 2021. For palliasjon ble 
konklusjonen at den regionale funksjonen, inkludert drift av regional palliativ sengeenhet, 
skulle overføres fra Haraldsplass til Haukeland. Dette betyr etablering av et fullt regionalt 
palliativt senter på regionsykehuset, der KLB vil utgjøre FOU-delen av senteret. En naturlig 
konsekvens er at KLB flyttes fra Kreftavdelinga til Smerte- og palliasjonsavdelinga i Kirurgisk 
serviceklinikk, slik at senteret kommer i samme nivå 2-enhet som palliativt team og den 
palliative sengeenheten. 2022 vil kreve en stor innsats for å få det regionale senteret 
etablert med nye funksjoner, selv om opprettelsen av en full, palliativ sengepost vil måtte 
vente til nye lokaler står klare i 2023. 
 
Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling 
Drift av kompetansenettverk er en svært viktig del av kompetansesenterets oppgaver. Ved 
inngangen til 2022 omfattet Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling 466 
ressurssykepleiere (medregnet noen vernepleiere) og 122 fysioterapeuter og 
ergoterapeuter, fordelt på 24 nettverksgrupper. Ved å legge om til digitale møteformer har 
det meste av aktiviteten vært opprettholdt, både lokale nettverksgruppemøter, årlige 
fagdager og introduksjonskurs for nye ressurspersoner og deres ledere. I 2021 ble det 
utarbeidet ny, felles funksjonsbeskrivelse for ressurssykepleiere i nettverket, og 
kompetanseplanen ble revidert.   
                                                                                      Årlig fagdag for Bergensnettverket 
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Lokale nettverksgruppemøter i Sogn og Fjordane 

 
Kommunale prosjekter  
Sammen med Statsforvalteren i Vestland vurderte vi i 2021 søknader om statlige midler til 
kompetansehevende prosjekt innen palliasjon i kommunene. Vi arrangerte to seminarer for 
tilskuddsmottakere i regionen, og vi deltok på et dialogmøte i Helsedirektoratet for å 
evaluere årets søknadsbehandling. Flere av prosjektene har vi hatt tett kontakt med, og til 
tross for pandemien har det vært god måloppnåelse. Ett av prosjektene var etablering av et 
kommunalt palliativt team i Bergen kommune. Teamet kom i drift høsten 2021. KLB var 
aktivt med i referansegruppen til prosjektet i planleggingsfasen. 
Følgende kommuner i Helseregion Vest fikk prosjektmidler i 2021: Askvoll, Bergen, Bømlo 
(interkommunalt for Bømlo, Stord og Fitjar), Eigersund, Hå, Kvinnherad, Stavanger, 
Sunnfjord, Ullensvang, Vaksdal og Vindafjord.   
 
Prosjektet med kompetanseheving i palliasjon til ansatte i bofellesskap er avsluttet, men KLB 
samarbeider fortsatt med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og 
Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune om opplæring, veiledning, 
systemarbeid og formidling. 
 
Frivillighet 
iLIVE-prosjektet skal inkludere en intervensjon med 
frivillige til å bistå alvorlig syke og døende pasienter og 
deres pårørende i sykehus. Sammen med 
frivillighetstjenesten på Haukeland gjennomførte vi høsten 
2021 kurs for en gruppe frivillige som ønsker å gå inn i 
denne tjenesten. Vi er også med i et lignende prosjekt i 
Stavanger, prosjektet «Tid som gave» i regi av Domkirken 
og St Petri menighet, der frivillige skal benyttes i 
hjemmebasert omsorg for palliative pasienter. Oppfølging 
av disse to prosjektene blir en viktig satsing for oss i 
Frivillighetens år 2022. 
 
Nasjonalt  
Vi har et godt samarbeid med de andre kompetansesentrene i lindrende behandling. 
Samarbeidet ble forsterket i 2021 gjennom flere fellesmøter om aktuelle saker. 
Kompetansesentrene samarbeider også med de nasjonale palliative foreningene og med 
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European Palliative Care Research Centre (PRC) ved Oslo universitetssykehus og 
Universitetet i Oslo.   
 
I 2021 startet oppfølgingen av Stortingsmeldingen om lindrende behandling, Meld. St. 24 
(2019-2020). KLB er med i referansegruppen for dette arbeidet, og var også med på 
oppstartsmøtet for etablering av palliativ medisin som ny spesialitet. Vi har også vært 
høringsinstans flere ganger, blant annet for «Pakkeforløp hjem». 
 
Farmasøyt Margrete Einen er ansvarlig for drift av Nasjonalt Kompetansenettverk for 
legemidler til barn, der palliasjon er et tema. Hun er med i redaksjonen for Nasjonale 
smerteretningslinjer for barn, og nettsideansvarlig for det nasjonale, tverrfaglige 
kompetansenettverket for palliasjon til barn og unge. Margrete er også styremedlem i Norsk 
Barnesmerteforening og i Norske Sykehusfarmasøyters Forening, og er medforfatter i flere 
delkapitler i Norsk legemiddelhåndbok og i Norsk barnelegeforenings Pediatriveiledere. 
Veilederen om barnepalliasjon ble revidert i 2021. 
 
KLBs leder Dagny Faksvåg Haugen er leder av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for 
Kompetanseområde palliativ medisin. Professor Hartwig Kørner var i 2021 styremedlem i 
Kreftregisteret og i Norwegian Gastrointestinal Cancer Group (NGICG) og leder av NGICG-
Colorectal.  
Overlege Katrin Sigurdardottir og spesialist i onkologisk fysioterapi Tone-Lise Frantzen er 
med i arbeidsgruppen som reviderer Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon. Prest Lars 
Helge Myrset bidro også inn i dette arbeidet i 2021. Tone-Lise Frantzen var med i 
vitenskapelig komite for Landskonferansen i palliasjon i 2021. 
 
Internasjonalt  
KLB har et sterkt nordisk samarbeid gjennom Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 
der Dagny Faksvåg Haugen er kursleder og nestleder i kursets styringsgruppe. Vårt 
internasjonale nettverk er først og fremst knyttet til PRC og International Collaborative for 
Best Care for the Dying Person (se også avsnittet om forskning). Nettverkskoordinator 
Grethe Skorpen Iversen er sekretær i styret for International Collaborative og en av lederne 
av Facilitators' Network i denne organisasjonen. Hun er også med i Palliative Care Reference 
Group on Intellectual Disability i regi av European Association for Palliative Care.  
 
KLB deltok i 2021 i flere internasjonale delphiprosesser og kartleggingsstudier. 
Flere ansatte har deltatt med fagfellevurderinger. Dagny Faksvåg Haugen var medlem av 
bedømmelseskomite for professorat i palliativ medisin i Lund i Sverige. Hun var også norsk 
representant i et OECD-prosjekt for bedre kvalitet på omsorgen ved livets slutt i OECDs 
medlemsland. Hun deltok også i november 2021 som norsk representant på WHO European 
Regional Technical Briefing: Strengthening Palliative Care. 
 

Avsluttende kommentarer 
2021 var også preget av covid-19-pandemien, men KLB klarte likevel å nå de fleste av målene 
i virksomhetsplanen for året. Tilbakemeldingene viser at digitale samlinger har fungert godt, 
og at det har vært viktig å opprettholde de «vanlige» aktivitetene mest mulig. Det har vært 
god aktivitet på forskningsfronten. På bakgrunn av denne rapporten mener vi at KLB i 2021 i 
høy grad har utført det spekter av oppgaver som er tillagt et regionalt kompetansesenter.  
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Ansatte i 2021 
 

 
 
Sentral enhet ved Haukeland universitetssjukehus 
Dagny Faksvåg Haugen, seksjonsoverlege/-leder, professor, 100 % stilling 
Grethe Skorpen Iversen, nettverkskoordinator, 100 % stilling 
Ann-Kristin Øren, undervisningssykepleier, 80% stilling 
Elisabeth Romarheim, undervisningssykepleier, 60% stilling 
Katrin Sigurdardottir, overlege, 50 % stilling (50% i Palliativt team, Haukeland univ.sjukehus) 
Kjersti Solvåg, forskningssykepleier, 100% stilling 
Aud Myhre, sekretær, 100 % stilling 
Nina Elisabeth Hjorth, ph.d.-stipendiat, 20% stilling frem til 01.09.21, deretter 40% stilling 
(60% overlege i Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus) 
 
Regionale medarbeidere (i deltidsstilling) 
Helse Førde foretaksområde 

Marthe Hauge Aase, kreftsykepleier, Palliativt team, Helse Førde 
Camilla Norstrand, kreftkoordinator, Askvoll kommune 
 
Helse Bergen foretaksområde 

Margrete Einen, farmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen  
Synnøve Glesnes, spesialergoterapeut, Haukeland universitetssjukehus   
Gunn Britt Hannisdal, kreftsykepleier, Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus 
Tone-Lise Frantzen, spesialist i onkologisk fysioterapi, Haraldsplass Diakonale Sykehus 
 
Helse Fonna foretaksområde 

Grete Skeie Sørhus, kreftkoordinator, Vindafjord kommune 
Jenny Ann Lid Toft, sykepleier, Gastrokirurgisk avdeling, Haugesund sjukehus (f.o.m. 
01.09.2021) 
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Helse Stavanger foretaksområde 

Janet Bakken, fagsykepleier, Palliativt senter, Stavanger universitetssjukehus (SUS)  
(permisjon f.o.m. 01.09.2021) 
Margunn Byberg, kreftsykepleier, Lindrende enhet, Sola sjukeheim 
Hartwig Kørner, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, SUS, og professor, Universitetet i Bergen 
Lars Helge Myrset, institusjonsprest, Tasta sykehjem, Stavanger 
Laila Johannesen, kreftsykepleier, Palliativt senter, SUS (f.o.m. 01.10.2021) 

 
Kompetansesenterets styringsgruppe  
Randi-Luise Møgster, viseadm. direktør Helse Bergen, leder av styringsgruppen 
Vara: viseadm. direktør Clara Gjesdal 
Åse Nordstrønen, klinikkdirektør, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Vara: fagdirektør Petter 
Lave Thornam  
Ingunn Solheim Terøy, avdelingssjef, Helse Førde.   
Klaus Oddenes, seksjonsoverlege, Helse Fonna. Vara: klinikkdirektør Kjersti Tollaksen 
Anne Ree Jensen, klinikkdirektør, Helse Stavanger. Vara: avdelingssykepleier Kristin Eikill 
Robert Hesslevik, tilsynslege, Voss herad 
Olav Mella, professsor, Universitetet i Bergen 
Marianne Fjose, fagseksjonsleder, Høgskolen i Bergen. Vara: høgskolelektor Signe Christine 
Wendelbo Bjerksund 
 

Kompetansesenterets referansegruppe 
Kjersti Follesø, kommuneoverlege, Bømlo kommune 
Kirsten Engljähringer, overlege, Palliativt team, Helse Fonna (2. halvår)  
Mona Grindheim, kreftsykepleier, Palliativt team, Helse Bergen 
Helge Sårheim, overlege, Palliativt team, Helse Førde 
Even Braut Olaussen, overlege, Palliativt senter, Helse Stavanger 
Jan Henrik Rosland, overlege, professor, Sunniva avdeling for lindrende behandling, 
Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen (1. halvår) 
Fanny Henriksen, enhetsleder, Sunniva avdeling for lindrende behandling (2. halvår) 
Sidsel Ellingsen, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole 
Geir Vangsnes, distriktssjef, Kreftforeningen 
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Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 
Besøksadresse: Glasblokkene, Haukelandsbakken 15 

Postadresse: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus,  
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, postboks 1400, 5021 Bergen 

Telefon: 55 97 58 24 
                                    lindrende.behandling@helse-bergen.no 

www.helse-bergen.no/palliasjon 
 

http://www.helse-bergen.no/palliasjon

