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1. Sammendrag 

 
Bakgrunn: 
Forslag om å etablere en palliativ enhet ble drøftet på en ”rådslaging 
om palliasjon” avholdt høsten 2011 ved Helse Stavanger HF sammen med 
representanter fra kommunehelsetjenesten og Kompetansesenter i lindrende behandling 
HR Vest (KLB). Denne rådslagingen hadde som mål å definere det palliative tilbud som 
Helse Stavanger HF skal ha i de kommende 5-10 år. Behovet for palliativ enhet kom 
frem som et tydelig behov. I 2012 ble det gjort en utredning av etablering av palliativ 
enhet i forhold til faglige aspekter basert på nasjonale føringer, organisering, plassering, 
bemanning og samhandling og kommunikasjon med kommunehelsetjenesten. Samme 
år ble delavtale 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon vedtatt, som 
en egen samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i 
foretaksområdet. I april 2014 ble det besluttet at SUS skulle opprette en palliativ enhet 
med 4 senger på ABK 1k. Vårt arbeid med etableringen startet i desember 2014 med 
utgangspunkt i rapporten fra 2014. 
 
Målsetting: 
Helse Stavanger etablerer et palliativt senter, med en palliativ enhet, for å tilby 
behandling, pleie og omsorg i spesialisthelsetjenesten utover det som andre 
sykehusavdelinger kan gi. I tillegg skal det skapes et bærekraftig fagmiljø innen 
palliasjon, samt tilbys rådgiving, med vaktordning for leger, for sykehuset og 
kommunehelsetjenesten.  
 
Delmål: 
1) Etablere intern struktur:  

-Etablere ny organisasjons- og bemanningsplan 
-Etablere retningslinjer for daglig drift 

2) Etablere samarbeidsavtaler med relevante avdelinger på SUS 
3) Etablere kompetanseplan: 

Internt:  
-Etablere kompetanseplan for senterets medarbeidere. 
-Etablere godkjent utdanningssted som gir tellende tjeneste for LIS og innen 
kompetanseområdet Palliativ medisin 
Eksternt:  
-Etablere rådgivningstjeneste 

 
Gjennomføring: 
En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe har hatt månedlig fellesmøte, i tillegg til arbeid 
i delgrupper og individuelt arbeid mellom møtene. Til tider har prosjektet vært svært 
ressurskrevende, og en betydelig innsats fra arbeidsgruppens medlemmer har vært 
nødvendig for å holde milepælsplanen. 
 
Resultat:  
Oppstart av palliativ sengepost1k, med 4 senger, 01.09.15.  
Kompetanseplan utarbeidet, og godkjenning som utdanningssted for 
kompetanseområdet palliativ medisin f.o.m 01.09.15 ble vedtatt i helsedepartementet 
26.10.15 
Rådgivningstjeneste med leger i vaktordning er etablert fra åpningsdato. 
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2. Bakgrunn 

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og 
kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme 
symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og 
åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best 
mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken 
fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del 
av livet (European Association for Palliative Care, EAPC, og Verdens helseorganisasjon, 
WHO) 
 
I realiteten er den palliative fasen en prosess som starter når det erkjennes at 
sykdommen er uhelbredelig, og avsluttes når pasienten dør. Nyere forskning viser at det 
er fordelaktig for pasientene å få palliativ behandling tidlig i forløpet. Man jobber dermed 
for å integrere palliasjon tidlig i palliative forløp.  
 
Palliativ medisin er et nytt fagfelt som har utviklet seg over de siste 30-40 år. Antall 
pasienter med behov for palliasjon vil øke betydelig de kommende 10-20 år ifm. generell 
økende levealder i befolkningen og stigende kreftinsidens, kombinert med stadig bedre 
overlevelse og nye behandlingstilbud. De fleste pasienter med behov for lindrende 
behandling har kreftsykdommer, men en økende andel har ikke maligne kroniske 
sykdommer i terminal fase. Det er et overordnet mål at palliative pasienter tilbringer sin 
siste levetid så nær hjemmet som mulig.  
 
Den palliative kulturen kjennetegnes ved 
• helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasient og hans/hennes pårørende 
• respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, med fokus på pasientens beste. Dette 
innebærer at pasient og pårørende blir møtt og forstått i forhold til sin situasjon. 
• aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer 
• forutseende planlegging og tilrettelegging med tanke på behov og komplikasjoner som 
kan komme til å oppstå 
• fokus på åpen kommunikasjon og informasjon 
• tverrfaglig arbeid 
• koordinerte tjenester og systematisk samarbeid på tvers av nivåene 
• systematisk samarbeid med andre medisinske fagområder 
 
Både i sykehjem og på vanlige sykehusavdelinger skal personalet beherske 
grunnleggende palliasjon. Pasienter med komplekse, palliative problemstillinger innlagt 
på sykehus vil imidlertid bli best ivaretatt på egne palliative enheter med 
spesialkompetanse. Slike enheter disponerer egne senger som skal fungere som 
”akuttsenger” med fokus på problemløsning, diagnostikk og behandling av 
symptomer/tilstander. Tverrfaglige behandlingsteam, palliative team, med base på 
sykehuset er også sentrale i dette arbeidet. Disse teamene skal både ha konsultativ 
virksomhet innad på sykehuset og ambulant funksjon til pasientenes hjem og til 
sykehjem. De blir dermed et meget viktig bindeledd mellom 1.- og 2.-linjetjenesten. 
(Helsedirektoratet 2015). 
 
.  
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3. Mål, forutsetninger, leveranser og nytteeffekt 

 

3.1 Mål 

3.1.1 Overordnet mål: 

Helse Stavanger etablerer et palliativt senter, med en palliativ enhet, for å tilby 
behandling, pleie og omsorg i spesialisthelsetjenesten utover det som andre 
sykehusavdelinger kan gi. I tillegg skal det skapes et bærekraftig fagmiljø innen 
palliasjon, samt tilbys rådgiving, med vaktordning for leger, for sykehuset og 
kommunehelsetjenesten.  

3.1.2 Delmål: 

1) Etablere intern struktur:  
-Etablere ny organisasjons- og bemanningsplan 
-Etablere retningslinjer for daglig drift 
 
2) Etablere samarbeidsavtaler med relevante avdelinger på SUS 
 
3) Etablere kompetanseplan: 
Internt:  
-Etablere kompetanseplan for senterets medarbeidere. 
-Etablere godkjent utdanningssted som gir tellende tjeneste for LIS og innen 
kompetanseområdet Palliativ medisin 
Eksternt:  
-Etablere rådgivningstjeneste 

3.1.3 Måloppnåelse fra prosjektet 

 
Oppstart av palliativ sengepost1k, med 4 senger, 01.09.15.  
Godkjenning som utdanningssted for kompetanseområdet palliativ medisin f.o.m 
01.09.15 ble vedtatt i helsedepartementet 26.10.15 
Rådgivningstjeneste med leger i vaktordning er etablert fra åpningsdato. 
 

3.2 Forutsetninger: 

 
Før oppstart lå flere forutsetninger til grunn for etablering av Palliativt senter med en 
palliativ sengepost, jfr prosjektdirektiv. Forutsetningene er i stor grad oppfylt; 
 

1) Seksjonsoverlege og Avd. spl i palliativt senter er inntaksteam for palliativ 
sengepost. 

2) Det er lagt opp til en liggetid på 5-7 dager, før pasientene fortrinnsvis skrives ut til 
kommunen, evt. tilbake til aktuell avdeling på SUS.  

3) Det er utarbeidet en rutine for kontakt med anestesiavdelingen for å sikre tilgang 
på kompetanse ved behov.  
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4) Overleger under utdanning i Palliativ medisin får avtalefestet veiledning av lege 
med godkjenning innen kompetanseområdet palliativ medisin, Per Egil Haavik, 
Smerteklinikken. 

5) De fleste pasienter på palliativ enhet kan forventes å ha sammensatte tilstander, 
som krever kompetanse fra andre spesialiteter utover de som er faste 
medlemmer av det palliative teamet. Det er ikke utarbeidet nye 
samarbeidsavtaler for å sikre oppfølging av pasientene i Palliativt senter, man 
anser det som fornuftig å benytte eksisterende avtaler om samarbeid på tvers av 
avdelinger for riktig prioritering og oppfølging av pasientene. Raske tilsyn ved 
forespørsel er avgjørende for at innleggelser ved palliativt senter skal kunne 
være målrettet og tidsbegrenset, og for at eventuell utredning eller intervensjon 
skal kunne prioriteres. Tett samarbeid med ansvarlig lege i moderavdeling er 
avgjørende for å legge en god plan for oppfølging av den palliative pasienten.  

6) Fra nasjonalt handlingsprogram for palliativt senter ved sykehus legges det vekt 
på at fysioterapeut, prest og sosionom alltid skal være tilknyttet senteret. 
Fysioterapeut og sosionom er ansatt med 50% stillinger i Palliativt senter, 
prestetjenesten ved SUS bidrar med egne ressurser tilsvarende 50% ut 2015. 

 
Pasienter prioriteres til palliativ sengepost ut fra gjeldende inntakskriterier (Vedlegg 5). 
De vurderes ut fra behov, uavhengig av grunndiagnose og hvor de henvises fra.  

 
 
Forutsetninger som ikke er oppfylt: 
 

1) Stillingene for KEF, psykolog, prest og sykepleier MPT holdes tilbake ut 11/15. 
Prestetjenesten tilbyr imidlertid å stille med prest tilsvarende 50% stilling ut 2015. 
Avtalen vurderes igjen ved årsskifte. 

2) Man ønsket en konkret avtale med smerteklinikken for å sikre tilgang på 
kompetanse om avansert symptomlindring til palliative pasienter til en hver tid. 
Det her hele tiden vært bred enighet i at man ved palliativt senter vil ha behov for 
anestesi-tjenester, og at det er naturlig med et tett samarbeid med 
Smerteklinikken. For å sikre dette er det ønskelig at enkelte av legene som 
tjenestegjør ved smerteklinikken også har et organisert og formalisert 
arbeidsforhold for klinisk arbeid ved Palliativt Senter. Dette har ikke vært mulig å 
få til. Det er ønskelig at også anestesileger skal søke LIS stillingen i palliativt 
senter for 6mnd-1år. Dette vil man jobbe for i begge avdelinger.   

 

3.3 Leveranser:  

 
Prosjektet har levert i henhold til leveranser. 
  
Tydelig organisasjons- og bemanningsstruktur:  
Palliativt senter er organisatorisk plassert i Avdeling for blod- og kreftsykdommer. Det er 
utarbeidet organisasjonskart (fig.1), samt nødvendige stillings- og arbeidsbeskrivelser. 
Samdrift med onkologisk avd. 1k og samarbeid med Mobilt palliativt team er definert. Det  
er også utarbeidet turnus for sykepleierne, vaktplan for leger, og stillingsinstrukser, samt 
plan for utlysning og ansettelse av personell (fig.2).  
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Nye stillinger 

 Ikke lyst ut i 2015 etter 
vedtak  AD ledermøte 

   

Leger 3,4  

Sykepleiere sengepost 11  

Avd.spl (100%) 0,5  

Sykepleier MPT 1,0 0,5 

Sekretær 0,2  

fysioterapeut 0,5   

sosionom 0,5   

prest 0,5  0,5 

psykolog 0,5  0,5 

ernæringsfysiolog 0,5  0,5 

   

 

Fig.1 

Organisasjonskart 

Fig.2 
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Regional klinisk medarbeider i Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB), for 
bl.a drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling, er lagt til sykepleier i 
Mobilt palliativt team med fagansvar, i samråd med KLB. KLB medarbeidere ansettes for 
2 år om gangen. Det legges opp til nært samarbeid også med andre KLB medarbeidere i 
foretaksområdet. Samarbeidet vil omhandle kompetansehevingstiltak og utvikling av 
palliativt arbeid i regionen.  
 
 
Tydelige retningslinjer for daglig drift: 
Det er utarbeidet inntakskriterier, henvisningskriterier, rutine ved innleggelse og 
oppfølging i palliativ sengepost, organisering av møtevirksomhet, organisering av 
tverrfaglig arbeid, brosjyre og sjekkliste i palliasjon. 
 
 
Tydelige interne samarbeidsavtaler på SUS: 
Det er utarbeidet en rutine for samarbeid med anestesiavdelingen, samt rutine for 
tverrdisiplinær oppfølging av palliative pasienter. Det er en egen avtale for medlemmer 
av tverrfaglig team i Palliativt senter. Det er også utarbeidet en avtale for vaktordning for 
leger i Palliativt senter, der ABK leger og A2 vakt er tilstedevakt når palliativ lege er i 
bakvakt. Det er i tillegg utarbeidet en tydelig organisering av pasientflyt, for å sikre mest 
mulig optimal drift i Palliativt senter. Palliativt senter forholder seg ellers til 
samarbeidsavtalene som er gjeldende på SUS.  
 
 
Kompetanseplan for senterets medarbeidere: 
Arbeidsgruppen arrangerte en introduksjonsuke for nyansatte før åpning av 
sengeposten. Det er inngått et samarbeid med palliative team i Helseregion Vest med en 
plan for undervisning for leger og andre i senteret 1 time hver uke. Leger under 
utdanning i Palliativ medisin får egen undervisning og veiledning av godkjent lege, Per 
Egil Haavik x 1 per uke. I tillegg deltar legene på ukentlig undervisning ved ABK. 
Sykepleierne i senteret inngår i ABK’s fagutviklingsplan. 
 
Palliativt senter imøtekommer krav til godkjent utdanningssted for leger i 
kompetanseområdet palliativ medisin, og godkjenning er innvilget fra sept. 2015. 
(vedlegg 10) 
 
 
Rådgivningstjeneste: 
Vaktordning for leger i palliasjon er etablert for å tilby kontinuerlig behandling av 
palliative pasienter på spesialistnivå, god behandling og trygghet for pasient og 
pårørende, redusere behovet for sykehusinnleggelse og overflytting til palliativ 
sengepost, samt tilby rådgivning leger og annet helsepersonell om akutte palliative 
problemstillinger (vedlegg 9).  
 
 
Alle dokumenter som er utarbeidet legges i EQS. 
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3.4 Nytteeffekt: 

 
Adekvat symptomlindring: Palliativt senter skal være et tilbud til palliative pasienter med 
problemstillinger som krever avanserte tiltak fra spesialisthelsetjenesten for å oppnå 
adekvat symptomlindring. Faglige og strukturelle forhold skal tilrettelegge for faglig høyt 
kvalifisert og effektiv hjelp.  
 
Forbedret livskvalitet for pasienten og dens pårørende: Før åpning av palliativ sengepost 
lå palliative pasienter med behov for avansert symptomlindring rundt på de ulike 
avdelingene og ble håndtert ved hjelp av Mobilt palliativt team. Med et nytt og mer 
optimalt tilbud i palliativt senter vil man kunne oppnå bedre livskvalitet, og mulighet for å 
tilbringe mest mulig tid hjemme etter pasient og pårørendes ønsker.  
 
Rådgivning: Palliativt senter skal ha en viktig funksjon som rådgiver for helsepersonell i 
helseforetaket, og på denne måten bidra aktivt til håndtering av problemstillinger hos 
palliative pasienter i og utenfor sykehuset. Dermed håper man å skape trygghet for 
helsepersonell, pasient og pårørende, redusere unødige innleggelser, og bidra til mer 
effektiv og målrettet oppfølging av behandling.  
 
Bærekraftig fagmiljø: Ved å etablere et palliativt senter med en palliativ sengepost 
ønsker man å etablere et bærekraftig fagmiljø innenfor palliasjon i 
spesialisthelsetjenesten, som også bidrar til å styrke standard for palliasjon i 
primærhelsetjenesten. 
 
Nytteeffekt vil evalueres ved bruk av spørreundersøkelse. I 2012 utførte MPT en 
spørreundersøkelse på helsepersonells oppfatning av MPT med tanke på samarbeid, 
tilgjengelighet og kompetanseheving. Denne undersøkelsen vil vi gjenta etter ca. ett års 
drift av sengepost. Vi vil i tillegg kartlegge henvendelser til vakthavende lege. Vi vil også 
se på muligheter for å evaluere nytteeffekt i forhold til hjemmetid for pasientene, 
livskvalitet og symptomlindring. 
 
 

4. Erfaringer fra drift av sengepost fra september til november 

 

 Innleggelsene har vært fra hjemmet, sykehjem, ABK, gastrokir, lunge, ØNH, 4H 
og HUS. 

 Største andel av pas. som henvises Palliativt senter er kreftpasienter. Det er 
noen henvisninger på andre diagnoser enn kreft, som følges opp av MPT. 
Innlagte i sengepost har til nå vært kreftpasienter.   
Det er informert bredt om at alle palliative pasienter kan henvises, uavhengig av 
diagnose. 

 Innleggelsesårsak skal ikke være at pasienten er døende. Det er allikevel 
forventet at ca 25% vil dø på sengeposten grunnet rask endring av tilstand. I 
løpet av de tre første månedene har det vært 30% dødsfall i avdelingen.  

 Pasientene skal fortrinnsvis skrives ut til kommunen. Man ønsker å unngå flytting 
av pas. tilbake til moderavdeling før utskrivelse, som kan være en belastning for 
pasient og pårørende, samt en kilde til at informasjon går tapt og at utskrivelsen 
oppleves mindre sømløs. Samtidig skal effektiv drift av sengeposten 
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opprettholdes, slik at pasienter må vurderes for overflytting til moderpost dersom 
det er ventetid i kommunen.  
Kun en pasient er flyttet tilbake til moderavdeling i påvente av utskrivelse. 25% er 
utskrevet til sykehjem/LE. 45% er utskrevet til hjemmet.  

 Med kun 4 senger har det vært svært syke pasienter med sammensatte behov 
som har blitt lagt inn på sengeposten. Gjennomsnittlig liggetid har vært på 9 
dager, med fokus på kvalitet i omsorg, behandling og sømløse overganger. 
Beslutningsmøte er innført i avdelingen, som en støtte til å gjøre innleggelsene 
målrettede og av god kvalitet. Tilbakemeldinger fra samarbeidende instanser i 
kommunen har vært positive. I oppstartsfasen har man hatt lite erfaring med 
hvilke pasienter som bør overflyttes til pallliativ sengepost, og det jobbes med å 
finne de pasientene som har mest nytte av innleggelse 

 Beleggsprosent: målsettingen er tilnærmet 100% belegg. Beleggsprosent i 
november var på 85%. 

 
  
 

5. Prosjektorganisasjon og bidragsytere 

 

Rolle Navn Tilhørighet 
Prosjekteier Svein Skeie Div.dir medisinsk divisjon 

Styringsgruppeleder Tove H. Alfsvåg Avdelingssjef ABK 

Styringsgruppemedlem Kjell Ivar Dybvik Sjefingeniør, Stråleenhet 

Styringsgruppemedlem Kristin Frantsen Avdelingssykepleier 1K 

Styringsgruppemedlem Signe Valborg Haga Administrasjonskonsulent 

Styringsgruppemedlem Einar Haukås Avdelingsoverlege ABK 

Styringsgruppemedlem Israr Hussain Overlege ABK 

Styringsgruppemedlem Peter Albert Meyer Seksjonsoverlege hematologi ABK 

Styringsgruppemedlem Heidi Sagdahl Radlgruber Avdelingssykepleier ABK poliklinikk 

Styringsgruppemedlem Marie Dyrøy Røkenes Klinisk spes. i sykepleie 2K 

Styringsgruppemedlem Rune Smaaland Seksjonsoverlege FOU 

Styringsgruppemedlem Torhild K Thorstvedt Avdelingsleder – Mobilt palliativt team  

Styringsgruppemedlem Vidar Bergersen Seksjonsleder Stråleterapi 

Styringsgruppemedlem Anna Louise Good DVO 
   
Prosjektleder Janet Bakken Sykepleier/fagsykepleier MPT/ 

prosjektleder ABK 

Prosjektdeltaker/ medisinsk 
ansvarlig 

Birthe Lie Hauge Overlege ABK / medisinsk ansvarlig, 
Palliativt senter 

Prosjektdeltaker Kristin Frantzen Avd.spl 1K 

Prosjektdeltaker Torhild Thorstvedt Avd.leder MPT 

Prosjektdeltaker Lene Mikkelsen Spesialist i fysioterapi 

Prosjektdeltager Irene Køhn Kreftsykepleier 1K 

Prosjektdeltager Per Egil Haavik Overlege Anestesi 

Prosjektdeltager Israr Hussain Overlege ABK 

Prosjektdeltager Hanne T. Saatvedt Kreftsykepleier MPT 

   

Referansegruppe PALLIATIVT FAGRÅD:  

leder Torhild Thorstvedt Avd.leder MPT 

medl Birthe Lie Hauge Overlege/onkolog 

medl. Hartwig Kørner Overlege/kirurg 

medl. Øyvor Sønstabø Kreftsykepleier/rådgiver Bjerkreim 
kommune 
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medl. Aart Huurnink Overlege spes.pall 

medl. Anne Lise Eike Sykepleier Finnøy kommune 

medl. Anders Madsen Fastlege/tilsynslege 

medl. Ane Cecilie D. Munch Overlege kvinneklinikken 

medl. Irene Tjelta Sykepleier/soneleder Sandnes 

medl. Leif Lie Bjelland Sykehusprest 

   

Tillitsvalgt NSF Trine Laumann Onkologisk sykepleier 

Tillitsvalgt Akademikerforb. Grethe Ånensen Øglend Sosionom 

 
 
 
 

6. P15 Økonomi i Palliativt senter 

 

6.1 Beskrivelse 

Prosjekt 2015 inneholder en rekke forbedringsprosjekter. Alle avdelinger/enheter skal 
utvikle to prosjekter. Ett som gir effekt på økonomi og ett som gir effekt på 
pasientsikkerhet. Disse to er ikke en motsetning, men trekker i samme retning.  
Enhetene rapporterer til avdelingssjef, og deretter til divisjonsdirektør og AD. 
Prosjektene skal følges helt frem, og de skal være rettet mot drift. 
 
«P15 Økonomi i Palliativt senter» inngår som en del av prosjektet "Etablering av palliativt 
senter med en palliativ sengepost på SUS». 
 
 

6.2 Mål 

1. Oversikt over refusjon for ICD-10-kode Z51.50 før og etter åpning av sengeenhet. 
2. Riktig bruk av koden. 
3. Oversikt over refusjon for Z51.50 for tilsyn i andre avdelinger som tilfaller palliativt 
senter 
 
 

6.3 Nøkkeltall for å måle gjennomføring 

 

  2014 2016 2015 

Z5150 hoveddiagnose 1 150   

Z5150 bidiagnose 40 270   
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6.4 ICD-10-kode Z51.50 før og etter åpning av Palliativ sengepost 1k 

 
 
 
Før oppstart av sengepost  

Sept 2014 –
aug 2015 

Antall 

  HD BD 

ABK 10 67 

SUS 5 80 

Sum  15  147 

   

 
 
 
3 måneders drift av Palliativt senter med sengepost 

Sept 2015-
Nov 2015 

 
Antall 

 HD BD 

ABK 45 32 

SUS 4 38 

Sum 
 

49 70 

 
 
 
Estimert budsjett for 2016 

budsjett 
2016 

Antall Inntekt i kr Totalt per 
avd. 

  HD BD HD BD 

ABK 120 106 5097360 1450292 6547652 

Med 6 47 254868 643054 897922 

Kir 18 73 764604 998786 1763390 

Sum 
 

144 226   5352228 2093346 9208964 

 
 
 
I budsjett for 2016 legges det til grunn en 70%/30% fordeling av inntekter for 
palliativ kode Z51.50 til henholdsvis ABK/SUS:  
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6.5 Riktig bruk av ICD-10-kode Z51.50 

 
For betingelser knyttet til bruk av kode Z51.50 se Vedlegg nr 1 
 
Palliativt senter er organisert etter anbefaling i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon 
i kreftomsorgen. Organiseringen tilfredsstiller krav for bruk av palliativ kode Z51.50; 
 
Mobilt palliativt team (MPT) og Palliativ sengepost 1k utgjør Palliativt senter. MPT tilbyr 
ambulant behandling i pasientens hjem og på sykehjem, og sykehusets avdelinger kan 
konsultere teamet. MPT har ansatt 5 spesialsykepleiere (4,4 stilinger). Palliativt senter 
har 4,4 legestillinger, der Seksjonsoverlege er ansatt i 100% og har palliasjon som 
hovedaktivitet. Palliativt senter tilbyr tverrfaglig behandling og oppfølging, med sosionom 
(50%) og fysioterapeut (50%) ansatt i senteret. Prest er tilknyttet senteret på foreløpig 
avtale som skal evalueres ved årsskiftet. Det er budsjettert med midler til ansettelse av 
prest, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog i Palliativt senter. Stillingene holdes vakante 
etter beslutning i AD ledermøte fra okt-2015. Det avvikles tverrfaglig previsitt mandag og 
torsdag på sengepost, samt tverrfaglig møte på MPT hver tirsdag, for å sikre at alle 
pasienter får en tverrfaglig vurdering og behandlingsplan (Vedlegg 3, Vedlegg 4).  
 
Palliativ sengepost 1k har definerte senger for pasienter som må være inneliggende for 
palliativ behandling. Inntakskriteriene omfatter palliative pasienter uavhengig av 
diagnose (vedlegg 5).  
 
Palliativt senter bruker Edmonton Symptom Assessment system (ESAS-r) systematisk 
for kartlegging av symptomer (vedlegg 4, 6 og 7)  
Senteret benytter også Palliative care Outcome Scale (POS) for de pasientene der dette 
er hensiktsmessig.  
Kartlegging av pasientens nettverk, samarbeid med pårørende og kartlegging av behov 
for, samt oppstart av, IP vektlegges for alle pasienter innlagt i palliativ sengepost. I hvert 
tilfelle vurderes behov for nettverksmøte, og utskrivelsene skjer i tett samarbeid med 
MPT og kommunehelsetjenesten (vedlegg 7)  
 
Annet: 
Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest (KLB) har initiert et 
samarbeid med palliative team fra Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og 
Helse Førde for å sikre gode rutiner og riktig bruk av palliativ kode Z51.50. Medlemmer 
av MPT i Helse Stavanger er sentrale i dette arbeidet. 
 
 
Se også aktivitetsrapport –vedlegg 8 
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7. Veien videre – overføring til linjen 

 
1) Palliativt senter vi ha en viktig rolle i det tverregionale forskningsprosjektet 

Pallion:  

 
“A national cluster randomized trial of hospital departments with EoL cancer 
patients will be performed to evaluate the effects of a complex intervention 
consisting of:  

 A standardized care pathway  
 A computer-based symptom assessment, communication and decision 

support system; Eir  
 An educational program for involved oncologists and PC physicians  

 
The overall aim of the intervention is to:  

Improve the overall quality and efficacy of the cancer care during EOL 
and thereby to:  

 Increase patients’ QoL and family well-being  
 Reduce treatment without proven efficacy  
 Examine associations between treatment, survival and costs”  

 
 

2) Palliativt senter er eier av prosjektet «Pasientforløp for palliative pasienter»: 
 

 «Pasientforløp: En helhetlig sammenhengende beskrivelse av 
pasientens kontakter med de ulike deler av helsevesenet i løpet av en 
sykdomsperiode.» 
  
«Hensikt: Målsettingen er å sikre forutsigbare og likeverdige 
helsetjenester og behandlingsforløp for den palliative pasient og de 
pårørende, samt oppdatert kompetanse til helsepersonell» 
 

Prosjektleder i 20% stilling har ansvar for framdrift. Det skal søkes om nye midler 
i 2016 for videreføring av prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med 
kommunene i foretaksområdet via Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester (USHT).  
 

 
3) En viktig oppgave for Palliativt senter er kompetanseheving via veiledning, 

undervisning og fagdager. Som en videreutvikling av denne funksjonen ønsker vi 
å; 
 

-gjenoppta fagdager i grunnleggende palliasjon for turnusleger/LIS leger, i samarbeid 
med KLB.  
-initiere fagmøter for leger med interesse for palliasjon fra SUS og kommuner.  
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7.1 Oppgaver som linjen skal følge opp  

 

Stilling for Prest, psykolog, KEF og sykepleier i MPT, tilsammen 2 årsverk, er holdt 
tilbake ut 2015 etter vedtak i AD ledermøte i juni. Psykologstillingen vurderes sett i 
sammenheng med psykologstilling ved smerteklinikken, for å utlyses som èn full stilling. 
Stillingene for prest og KEF er lagt i budsjett i de respektive avdelinger i 2016 og må 
lyses ut i samarbeid med disse. Sykepleier til MPT er besluttet brukt til annen avdeling i 
ABK.  

 

8. Referanser 

 

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.   
IS-2285 Helsedirektoratet 03-2015  
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9. Vedlegg 1 

 

 
Mandat  
 
Prosjekt: Etablering av palliativt senter på SUS  
Prosjektperiode: 01.12.14-31.11.15  
Eier av prosjektet: Div.direktør, Svein Skeie, med.div  
Styringsgruppe: Ledergruppen ved ABK  
Referansegruppe: Palliativt fagråd  
Prosjektleder: Janet Bakken  
 
Målsetting: Helse Stavanger etablerer et palliativt senter, med en palliativ enhet, for å 
tilby behandling, pleie og omsorg i spesialisthelsetjenesten utover det som andre 
sykehusavdelinger kan gi. I tillegg skal det skapes et bærekraftig fagmiljø innen 
palliasjon, samt tilbys rådgiving hele døgnet for sykehuset og kommunehelsetjenesten. 
Etablering av Palliativt senter planlegges høsten 2015, med utgangspunkt i 
prosjektrapport fra april 2014 «Etablering av et palliativt senter med en palliativ enhet (4 
senger) ved ABK, avd. 1K»  
 
Prosjektets oppgaver:  
1) Rekruttere medarbeidere i henhold til prosjektrapport fra april 2014  

2) Utarbeide kompetanseplan for medarbeidere i palliativt senter  

3) Utarbeide retningslinjer for daglig drift av palliativt senter  

4) Utarbeide henvisnings- og inntakskriterier for pasienter til palliativt senter  

5) Bidra til at avtaler med anestesiavdeling/smerteklinikk og ABK utarbeides av 
div.direktør og avdelingssjef ved aktuelle avdelinger.  

6) Bidra til at avtaler med tverrfaglige instanser utarbeides av div.direktør og 
avdelingssjef ved aktuelle avdelinger.  

7) Utarbeide retningslinjer for samarbeidsrelasjoner og forløp til kommunehelsetjenesten  

8) Utarbeide retningslinjer for samarbeidsrelasjoner og forløp internt på SUS  

9) Utarbeide og iverksette planer for å få palliativt senter godkjent som 
kompetanseområde i palliativ medisin  

10) Bidra til oversikt over økonomi/budsjett i samarbeid med avdelingssjef og 
økonomi/kontroller  
 
Arbeidsgruppe:  
- Janet Bakken (prosjektleder)  
- Birthe Lie Hauge (medisinsk ansvarlig)  
- Kristin Frantzen  
- Torhild Thorstvedt  
- Per Egil Håvik  
- Ingrid Rosenberg  
- Israr Hussain  
- Lene Mikkelsen  
- Irene Køhn 



 
Prosjektrapport 

 

Etablering av palliativt senter på SUS Side 19 av 34 Sist oppdatert 14.12.2015 08:18:00 

10. Vedlegg 2 

 

Utdrag fra Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i 
spesialisthelsetjenesten 2015, Helsedirektoratet, s134-135 

 
20.10 
Egen ICD-10-kode (Z51.50) brukes for å identifisere behandling ved palliativt senter. Det 
er knyttet spesielle betingelser til bruken av denne koden. For at koden kan benyttes, skal 
det foreligge et spesifikt, organisert palliativt tilbud i form av et palliativt senter. Senteret 
skal ha et behandlingsopplegg for pasienten og dette skal være beskrevet i pasientens 
journal. Behandlingen skal gjelde innleggelse eller dagbehandling. Det palliative senteret 
skal inneholde et palliativt team, eventuelt en palliativ enhet. Se også mer detaljerte krav 
nedenfor.  
 

 Palliativt team: Teamet skal tilby ambulant behandling i pasientens hjem, og 
sykehusets avdelinger skal kunne konsultere teamet. Det palliative teamet skal 
bestå av en sykepleier (minst én full stilling) og en lege. Legen skal ha palliasjon 
som hovedaktivitet. Det palliative teamet skal være tverrfaglig, det forutsettes 
derfor også at andre yrkesgrupper er representert i teamet. Relevante 
yrkesgrupper kan være: fysioterapeut, sosionom og prest. Minimum to av disse 
yrkesgruppene skal ha tilknytning til det palliative teamet/enheten.  

 Palliativ enhet: Dette skal være en definert enhet (eventuelt definerte senger). 
Pasientene skal være inneliggende for palliativ behandling. Enheten skal også 
kunne inkludere pasienter med andre hoveddiagnoser enn kreft. Det palliative 
teamet skal ha ansvar for behandling av pasienter innlagt på enheten.  

 Virksomheten må kunne dokumentere systematisk kartlegging av symptomer, 
f.eks. ved bruk av Edmonton Symptom Assessment system, ESAS.  

 Virksomheten må kunne dokumentere systematisk arbeid i forhold til inklusjon 
og ivaretakelse av pårørende.  

 Virksomheten må kunne dokumentere systematisk samarbeid med 
primærhelsetjenesten gjennom bruk av individuell plan.  

 
Ovennevnte kriterier må være oppfylt, og koding av palliativ behandling gjøres i henhold 
til nedenstående retningslinjer.  
Koden Z51.50 Behandling ved palliativt senter skal benyttes:  

 Som kode for hovedtilstand når palliativ behandling er det tiltaket eller 
hovedtiltaket som iverksettes under det aktuelle kontakttilfellet med 
helsetjenesten.  

Del 3: Spesielle temaområder innen koding Kapittel 20 Regler for koding og registrering av 
utvalgte behandlinger og tilstander  
Del 3 135  
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 Som kode for annen tilstand når behovet for palliativ behandling er et så viktig 
moment ved kontakttilfellet at det er meningsfylt fra et medisinsk faglig 
synspunkt å registrere denne koden.  

 Palliativ behandling hvor pasienten legges inn uten overnatting er 
dagbehandling. Z51.50 skal ikke benyttes som kode for hovedtilstand for 
polikliniske konsultasjoner. Unntak fra dette er ambulant palliativ behandling, 
der ressursinnsats og innholdet i helsehjelpen kan sidestilles med tilsvarende i en 
innleggelse uten overnatting. Tilfredsstilles de strukturelle og innholdsmessige 
krav til ambulant palliativ behandling kan dette registreres som en poliklinisk 
konsultasjon med Z51.50 som kode for hovedtilstand. For slik aktivitet skal 
korrekt sted for aktivitet angis, hvor det fremgår at behandlingen gjøres 
ambulant.  

 
Koden Z51.50 brukes for å identifisere behandling ved palliativt senter og krever en 
særskilt måte å organisere den palliative behandlingen på. Palliasjon er i denne 
sammenheng noe mer en god medikamentell smertelindring.  
Teamet har ansvar for den palliative behandlingen. Pasient vurderes i samarbeid med 
pasient, primærhelsetjeneste og pårørende. Det skal lages en individuell behandlingsplan 
som dokumenteres i journal. Palliativt team kan utøve sitt ansvar i samarbeid med øvrig 
helsepersonell, både når pasient er innlagt i egen enhet, i øremerkede senger, ordinære 
avdelinger, i institusjon eller hjemme.  
I tilfeller der et av teamets medlemmer gjør en selvstendig konsultasjon eller tilsyn 

utenfor de strukturelle kravene som stilles her skal ikke Z51.50 benyttes, og særskilt 

tilleggsfinansiering i ISF kan ikke utløses. 
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11. Vedlegg 3 

 

Avtale for medlemmer av 
tverrfaglig team i 
palliativt senter  

Forfatter: 
Janet Bakken  

Gyldig fra: 
24.06.2015  

Versjon: 1.1  

Godkjent av: 
Svein Skeie  

Revisjonsfrist: 
23.06.2017  

ID: 30519  

 

 

 
  

 50 % stilling som fysioterapeut/sosionom/prest/ernæringsfysiolog lyses ut fra 
moderavdeling. 

  

 En person ansettes i stillingen som er øremerket til palliativt senter. Lønnsrammen 
styrkes i den respektive avdeling fra tidspunkt for ansettelse. 

  

 Denne bør være tilstede/tilgjengelig i palliativt senter 4-5 dager i uken med kjernetid. 
  

 Arbeidsoppgaver beskrives i en arbeidsbeskrivelse for hvert fagfelt, og innebærer både 

vurdering og behandling av pasienter, veiledning og undervisning, samt eventuelt 
ambulant funksjon. 

  

 Erfaring, kunnskaper og interesse innen fagfeltet, samt personlig egnethet, er viktige 

faktorer ved ansettelse 
  

 Moderavdeling har ansvar for å sette inn vikar ved langvarig fravær. Ved planlagt 

fravær (ferier/permisjon/fri/avspasering/møter etc.) avtales forpliktende levering av 

rett kompetanse til Palliativt senter hele året slik at driften opprettholdes både faglig 
og økonomisk. Dette innebærer at man skal sikre at andre i gruppen har tilstrekkelig 
med kompetanse til å være tilgjengelig for de viktigste oppgaver i palliativt senter ved 
planlagt fravær. 

  

 Forpliktelse om at tilstrekkelig kompetanse tilegnes via kurs, utdanning etc. også for 

andre i avdelingen som skal tre inn ved planlagt fravær 
  

 Skal delta i tverrfaglige møter i palliativt senter 

  

 Skal delta i ukentlig undervisning ved palliativt senter, samt bidra med senterets 

undervisning internt og eksternt 
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12. Vedlegg 4 

 

Tverrfaglig previsitt/møte 
Palliativt senter  

Forfatter: Janet 
Bakken  

Gyldig fra: 
26.05.2015  

Versjon: 1.0  

Godkjent av: 
Birthe Lie Hauge  

Revisjonsfrist: 
25.05.2017  

ID: 30540  

 

 

 
1.0 FORMÅL OG OMFANG 
Mal for systematisk tverrfaglig diskusjon av pasienter. 
Tverrfaglig møte i Mobilt palliativt team: tirsdag 

Tverrfaglig previsitt Palliativ sengepost: mandag og torsdag 

  

2.0 ANSVAR OG MYNDIGHET 
Møtet ledes av avdelingssykepleier eller stedfortreder. Sykepleier 
som har pasientansvar styrer diskusjonen om ”sin” pasient. Alle 

faggrupper har ansvar for å bidra med sin kompetanse i 
diskusjonen. 
  

3.0 BESKRIVELSE 
3.1 Sykepleier 

Presentasjon 
∙ Navn 
∙ Født 
∙ Innlagt dato Overført fra 
∙ Mål for oppholdet 

∙ Diagnose (kort) Diagnosetidspunkt 

∙ Andre aktuelle diagnoser 
∙ Bosted 
∙ Yrke 
∙ Bor sammen med/rolle i familien 
∙ Barn (alder, bor hjemme?) 
∙ Funksjonsnivå 
∙ ESAS 

∙ Har pasienten: 
- Hjemmesykepleie/kontaktsykepleier 
- Individuell plan? 
∙ Hva er pasientens ønsker og mål? 

3.2 Lege 
∙ Presentere medisinsk tilstand 
∙ Hvor i sykdomsforløpet er pasienten 

∙ Behandlingsintensitet 
3.3 Teamet 
Kartlegging og drøfting av tiltak med ansvarsfordeling. 

∙ Medisinske utfordringer 
∙ Familiære/sosiale utfordringer 
∙ Psykososiale utfordringer 

∙ Eksistensielle/åndelige utfordringer 
∙ Funksjonsnivå 

Konklusjon/videre plan; Sykepleier oppsummerer. 

  
4.0 Dokumentasjon 
Sykepleier dokumenterer konklusjon/videre plan i 
sykepleierdokumentasjonen under Tverrfaglig previsitt. 
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13. Vedlegg 5 

Henvisnings- og inntakskriterier 

 
 

Henvisningskriterier 
Palliativt senter  

Forfatter: 
Janet Bakken  

Gyldig fra: 
28.05.2015  

Versjon: 1.1  

Godkjent av: 
Svein Skeie  

Revisjonsfrist: 
27.05.2017  

ID: 30523  

 

 

 
1.0 Hensikt 

Målrettet behandling og oppfølging av palliative pasienter 
  

2.0 Omfang 
Gjelder alle leger 

  

3.0 Ansvar 
Henvisning sendes av lege til palliativt senter og vurderes av inntaksteam (avd.spl og 
seksjonsoverlege ved palliativt senter). 

  

4.0 Beskrivelse 
  

4.1 Forutsetninger 
  

Dersom det ikke er plass på palliativ sengepost, tar lege i palliativt senter kontakt med 

henvisende lege for å finne beste løsning for pasienten. Dersom innleggelse er 
nødvendig må henvisende lege kontakte moderavdeling, og palliativt senter kan tilby 
oppfølging av MPT. 

  
Utskrivelse fortrinnsvis til kommunen. Dersom det ikke er plass på LE/sykehjem, må 
pasienten tilbake til moderavdeling i påvente av plass. Kort liggetid, det vil si 5-7 
dager, tilstrebes, og det er avgjørende at moderavdeling raskt tar pasientene tilbake 

når avansert palliativ behandling anses gjennomført og pasienten kan fortsette videre 
palliativ behandling på et lavere behandlingsnivå. 

  
4.1 Hvem kan henvises: 
  

Palliative pasienter med 

  

∙ et avansert symptombilde eller tilstand som krever rask vurdering og intervensjon 
∙ sammensatt behov ut fra symptomer og tilstander som trenger tverrfaglig palliativ 

vurdering i spesialisthelsetjenesten 
∙ behov for forebygging av symptomer og problemer 

  
og der 

  
1) behandling ved fastlege, på sykehjem eller i sykehusavdeling ikke har gitt 

tilstrekkelig lindring av plager 
2) avansert palliativ behandling eller tverrfaglig palliativ vurdering på 

spesialisthelsetjenestenivå anses nyttig for at pasienten kan fortsette videre 
palliativ behandling på et lavere behandlingsnivå (ved «moderavdeling» ved SUS, 
på sykehjem/ lindrende enhet eller hjemme) etter avgrenset opphold ved palliativ 

sengepost. 
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4.2 Henvisning skal inneholde informasjon om: 

  
∙ Aktuell diagnose og komorbiditet (samlet symptombyrde) 
∙ Behandlingsintensitet 
∙ Tidligere sykdommer med relevans 
∙ Funksjonsnivå 

∙ Utprøvd og aktuell pågående behandling 
∙ Allergi/bivirkninger 
∙ Sosiale forhold (bosted, familiesituasjon) 
∙ Pasientens og familiens ønsker og forventninger 
∙ Muligheter for poliklinisk vurdering eller vurderingstilsyn lokalt 
∙ Henvisningsgrunn (hvorfor trengs det tilsyn/vurdering fra Palliativt senter) 

∙ Evt. opplysninger om det foreligger individuell plan 

∙ ESAS-r skjema og kroppskart 
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1.0 Inntaksteam: 
Seksjonsoverlege og avdelingssykepleier ved palliativt senter er inntaksteamet for palliativ 

sengepost. 
  

2.0 Inntakskriterier: 
  
2.1 Hvem: 

  
Palliative pasienter med 
∙ et avansert symptombilde eller tilstand som krever rask vurdering og intervensjon 
∙ sammensatt behov relatert til symptomer og tilstander som trenger tverrfaglig palliativ 

vurdering i spesialisthelsetjenesten 
∙ behov for forebygging av symptomer og problemer 

  

og der 
  

1) behandling ved fastlege, på sykehjem eller i sykehusavdeling ikke har gitt tilstrekkelig 
lindring av plager 

2) avansert palliativ behandling eller tverrfaglig palliativ vurdering på 
spesialisthelsetjenestenivå anses nyttig for at pasienten kan fortsette videre palliativ 

behandling på et lavere behandlingsnivå (ved «moderavdeling» ved SUS, på 
sykehjem/ lindrende enhet eller evt hjemme) etter avgrenset opphold ved palliativ 
sengepost. 

  
     2.2 Ved prioritering vektlegges: 

  
∙ Samlet symptombyrde 

∙ Sosiale forhold (bosted, familiesituasjon) 
∙ Utprøvd og aktuell pågående behandling 
∙ Tilgang på ressurser der pasienten befinner seg (potensiale og begrensninger) 

∙ Muligheter for poliklinisk vurdering eller spesialistbistand lokalt 
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∙ Pasientens og familiens ønsker og forventninger 
∙ Aktuelt behandlings- og overvåkingsbehov 

  
2.3 Vurderingen baseres på: 

  
∙ Henvisning 
∙ ESAS-r skjema og kroppskart 

∙ Eventuelle andre kartleggingsverktøy 
∙ Eventuelle supplerende opplysninger fra 1. linjetjenesten 
∙ Egen vurdering av lege ved Palliativt senter  

  

3.0 Forutsetninger: 

For at palliativ sengepost skal fungere etter intensjonen er det avgjørende at pasientene 

tilbakeføres til moderavdeling etter endt avansert palliativ behandling og det er vurdert at 
pasienten kan fortsette videre palliativ behandling på et lavere behandlingsnivå. 
  
Kort liggetid, det vil si 5-7 dager, tilstrebes. Dette forutsetter rask radiologisk- og annen 
undersøkelse/intervensjon. 
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14. Vedlegg 6 
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Gyldig fra: 
28.05.2015  

Versjon: 1.1  

Godkjent av: 
Svein Skeie  

Revisjonsfrist: 
27.05.2017  

ID: 30525  

 

 

 
 

1.0 Hensikt 
God vurdering og oppfølging av henvisninger til palliativt senter. 
Riktig bruk av palliative senger og god oppfølging av palliative pasienter. 

  

2.0 Omfang 
Alle leger i palliativt senter 

  

3.0 Ansvar 
Seksjonsoverlege og avd.spl i palliativt senter er inntaksteam for palliativ enhet. 
Overleger i palliativt senter kan delegeres dette ansvaret når seksjonsoverlege ikke er 
tilstede. 
  
Vurderingstilsyn av MPT utføres av lege og sykepleier, fortrinnsvis sammen med både 
ansvarlig lege og sykepleier 

  

4.0 Beskrivelse 
 

3.1 HVEM KAN HENVISES 

  
Palliative pasienter med: 
  
-et avansert symptombilde eller tilstand som krever rask vurdering og intervensjon 
-sammensatt behov relatert til symptomer og tilstander som trenger tverrfaglig palliativ 
vurdering i spesialisthelsetjenesten 

-behov for forebygging av symptomer og problemer 
  
og der 
  
-behandling ved fastlege, på sykehjem eller i sykehusavdeling ikke har gitt tilstrekkelig 

lindring av plager 
-avansert palliativ behandling eller tverrfaglig palliativ vurdering på spesialisthelsetjenestenivå 

anses nyttig for at pasienten kan fortsette videre palliativ behandling på et lavere 
behandlingsnivå (ved «moderavdeling» ved SUS, på sykehjem/ lindrende enhet eller evt 
hjemme) etter avgrenset opphold ved palliativ sengepost. 

  
3.2 PRIORITERING UT FRA 

  
Samlet symptombyrde 
Sosiale forhold (bosted, familiesituasjon) 
Utprøvd og aktuell pågående behandling 
Tilgang på ressurser der pasienten befinner seg (potensiale og begrensninger) 
Muligheter for poliklinisk vurdering eller spesialistbistand lokalt 
Pasientens og familiens ønsker og forventninger 

Aktuelt behandlings- og overvåkingsbehov 
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Vurderingen baseres på: 
  
Henvisning 
ESAS-r skjema og kroppskart 
Eventuelle andre kartleggingsverktøy 
Eventuelle supplerende opplysninger fra 1. linjetjenesten 

Egen vurdering av lege ved Palliativt senter  
  
Første kontakt 
innen 2 virkedager etter at henvisningen er vurdert 
  
Vurderingstilsyn av MPT/innleggelse i palliativ sengepost 

-etter avtale 

  
3.3 PASIENTFLYT 

  
-Henvisning sendes til palliativt senter og vurderes av inntaksteam (avd.spl og 
seksjonsoverlege ved palliativt senter). 

  
-Utskrivelse fortrinnsvis til kommunen. Dersom det ikke er plass på LE/sykehjem, må 
pasienten tilbake til moderavdeling i påvente av plass. Kort liggetid, dvs 5-7 dager, tilstrebes, 
og det er avgjørende at moderavdeling raskt tar pasientene tilbake når avansert palliativ 
behandling anses gjennomført og pasienten kan fortsette videre palliativ behandling på et 
lavere behandlingsnivå. 
  

-Dersom det ikke er plass på palliativ sengepost, tar lege i palliativt senter kontakt med 
henvisende lege for å finne beste løsning for pasienten. Innleggelse i moderavdeling med 

oppfølging av MPT vurderes. 
  

3.4 PLANLEGGING AV INNLEGGELSE AV PASIENT VED PALLIATIV ENHET 
  
Når en pasient aksepteres for innleggelse ved palliativ enhet skal inntaksteamet (eller den lege 

som delegeres denne oppgaven) gå igjennom sykehistorie, aktuell billed-diagnostikk, 
blodprøver og andre opplysninger som kan være av betydning for oppholdet og vurdere 
hvorvidt det er behov for ytterligere undersøkelser. 
  
Aktuelle undersøkelser (for eksempel radiologiske undersøkelse / prosedyrer, blodprøver, EKG, 
medikament-analyser, spirometri) skal så langt det er mulig bestilles i forkant. 

Ønskede undersøkelser bør anføres på henvisning i DIPS, slik at sekretær kan forhåndsbestille 
dette. 
Undersøkelser som krever henvisning v/lege gjøres i forbindelse med akseptering av 

innleggelsen. 
Ved behov for supplerende opplysninger fra primærhelsetjenesten bør dette anføres og 
innhentes av sykepleier i inntaksteamet, eller delegeres til annen sykepleier v/ Palliativt senter 
der dette er hensiktsmessig. 

  
Ved behov for tverrdisiplinær vurdering med andre spesialister (for eksempel kirurg, radiolog, 
gynekolog, lungespesialist, geriater eller andre), bør det avtales så tidlig som mulig; 
fortrinnsvis før innleggelse, alternativt i forbindelse med innleggelsen etter klinisk vurdering. 

 
3.5 NYHENVISTE PASIENTER, VIDERE KARTLEGGING 

  
Hva er problemstillingen? 
Hvor i sykdomsforløpet er pasienten? 
Er behandlingsintensitet avklart? 
Hvordan har funksjonsnivået endret seg siste tiden? 
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Hva er funksjonsnivået nå? 
Hvordan er symptombyrden, ESAS? 
Hvordan har kommunikasjonsprosessen vært med pasient og pårørende? 
Hva ønsker pas.? 

  
3.6 DOKUMENTASJON I DIPS 

  
Gjelder første MPT-vurdering av inneliggende pasient 
Gjelder hver ny innleggelse 
Gjelder ambulant tilsyn når lege og sykepleier er til stede 
  
1: MPT VURDERINGSNOTAT: Dokumentere tilsyn av både lege og sykepleier 
  

2: PROBLEMSTILLING 

  
3: SYSTEMATISK KARTLEGGING 
  
4: TVERRFAGLIG 
  

5: KONTAKT KOMMUNEHELSETJENESTEN 
  
6: BRUK AV INDIVIDUELL PLAN 
  
7: IVARETAKELSE AV PÅRØRENDE 
  
8: MEDIKAMENTER 

  

9: BEHANDLINGSPLAN 
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15. Vedlegg 7 

Sjekkliste for palliativt senter 

 
 

Sjekkliste for 
palliasjon ved 
Palliativt senter  

Forfatter: Janet 
Bakken  

Gyldig fra: 
03.12.2015  

Versjon: 1.0  

Godkjent av: 
Birthe Lie Hauge  

Revisjonsfrist: 
02.12.2017  

ID: 31657  

 

 

 

1.      Hensikt:  

Sikre god palliativ behandling for pasienter i Palliativt senter 
  

2.      Omfang: 

Helsepersonell i Palliativt senter. 
Helsepersonell i avdelinger med palliative pasienter. 
  

3.      Definisjoner: 

Palliative pasienter: pasienter med inkurabel sykdom og begrenset levetid. 

Individuell plan: Individuell plan for palliative pasienter finnes på nettsiden til 

Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Vest 
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-
palliasjon/Sider/individuell-plan.aspx 

4.      Ansvar: 

Sjekklisten benyttes for alle pasienter som behandles i Palliativt senter, og følges opp 
av ansvarlig sykepleier. 
  

5.      Beskrivelse: 

  

5.1 Innkomstsamtale 
Når: Innleggelsesdagen i palliativ sengepost 
Hva: Informasjon om avdelingen, kartlegge pasientens ønsker, avklare mål for 

oppholdet 
  
5.2 Kartlegging 
Når: i løpet av de første dagene av innleggelsen. 

Hva: -Alle pasienter kartlegges ved bruk av ESAS i løpet av oppholdet på palliativ 
sengepost 
-POS vurderes for hver enkelt pasient 
-Kartlegging av pasientens nettverk og ressurser 
-Kartlegging av pårørendes ønsker og behov 
-Kartlegging av barn som pårørende 

  
God kartlegging forutsetter god kommunikasjon med pasient, pårørende og evt. 
behandlende helsepersonell i kommune og på SUS. 
  

Kartleggingen gir grunnlag for vurdering i tverrfaglig møte 

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/individuell-plan.aspx
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/individuell-plan.aspx
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Tverrfaglig previsitt/møte Palliativt senter  
  
5.3 Individuell plan 

Når: Behov for individuell plan for palliative pasienter kartlegges i løpet av oppholdet. 
Hvordan: Ved behov for, og ønske om, IP kalles det inn til nettverksmøte der planen 
igangsettes i samarbeid med helsepersonell fra kommunen. 
Behov for, og status for, IP dokumenteres i DIPS F5 bildet. 
  
5.4 Dokumentasjon 

Når: fortløpende og i epikrise 
Hva: -Hvor er pasienten i sykdomsforløpet 

-Behandlingsintensitet vurderes 
-Behandlingsplan oppdateres 

-IP 
-ESAS 
-Samarbeid med pårørende 

-Tverrfaglig plan 
-Samarbeid med kommunehelsetjenesten 

  
  
5.5 Samhandling 
Behov for nettverksmøte før utreise vurderes 
Behov for opplæring vurderes og planlegges 

Kontakt med moderavdeling, Mobilt palliativt team, hj.spl/sykehjem, fastlege og evt. 
andre vurderes 
  
Utskrivelse fra sengepost skjer i nært samarbeid med Mobilt palliativt team, fastlege 
og hj.spl/sykehjem og evt. andre. 

  

5.6 Tverrfaglighet 
Alle pasienter behandles i tverrfaglig møte. Medlemmer av tverrfaglig møte er 
sykepleier, lege, avd.spl, prest, sosionom, fysioterapeut. Spl. fra MPT er med på 
sengepost ved behov. 
Tverrfaglig møte holdes hver mandag og torsdag på sengepost, samt hver tirsdag på 
MPT. Tverrfaglig plan dokumenteres av ansvarlig sykepleier i DIPS.   
  

Se også Tverrfaglig previsitt/møte Palliativt senter og 

Avtale for medlemmer av tverrfaglig team i palliativt senter  

  

6.      Avvik: 

Avvik fra prosedyren meldes til avd.sykepleier som er ansvarlig for at prosedyren 
gjennomføres. 
  

7.      Kilder/Referanser: 

  

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprog
ram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf 

    

Innsatsstyrt finansiering 2015 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/775/Innsatsstyrt-finansiering-
2015-regelverk-IS-2230.pdf 

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=30540
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=30540
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=30519
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/775/Innsatsstyrt-finansiering-2015-regelverk-IS-2230.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/775/Innsatsstyrt-finansiering-2015-regelverk-IS-2230.pdf
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=30540
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=30540
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=30519
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16. Vedlegg 8 

Aktivitetsrapport 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitetsrapport Mobilt palliativt team 2014/2015

Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

År 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Amb. Konsultasjoner 10 9 11 1 4 9 9 4 11 9 6 5 1 2 3 4 0 3 9 11 9 13 7

Telefonkonsultasjoner 61 88 73 62 65 65 59 60 60 61 61 94 43 61 60 58 53 59 61 90 97 85 80

Tilsyn inneligg. Pas. 141 89 140 116 112 125 133 68 119 114 103 158 79 74 80 131 99 104 156 89 143 113 168

Polikl. Kons. 18 36 28 8 25 20 27 12 24 21 15 27 11 13 15 18 13 23 22 29 24 43 21

Totalt for avd. 230 222 252 187 206 219 228 144 214 205 185 284 134 150 158 211 165 189 248 219 273 254 276

Utførte prosedyrer 76 66 53 48 57 50 62 67 81 53 69 79 34 60 51 46 32 47 63 69 104 94 92

Antall henvisninger 21 25 25 41 40 42

Z5150 0 15 4 9 0 13 0 23 0 22 0 34 0 15 0 24 0 31 6 40 16 46 17

Avdelingsvis mottak av refusjon for z51.50

Bidiagnose

Avdeling jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ABK 6 3 4 6 12 19 5 12 8 4 12 8 12 9

KK 1 2 1 1 1

Med.div for øvrig 4 5 2 5 2 3 2 4 5 2 2 2

Kir.div 1 1 5 9 6 8 6 6 11 8 5 11 5

Sum Bidiagnose 11 9 11 21 20 32 13 23 25 6 22 15 23 17

Hoveddiagnose

Avdeling jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ABK 4 2 1 2 1 6 19 20

KK 1 2

Med.div for øvrig 1 1

Kir.div 1 1 1

Sum Hoveddiagnose 4 2 1 2 2 2 1 6 19 1 23
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17. Vedlegg 9 

 

Vaktordning for leger i 
palliativt senter  

Forfatter: Janet 
Bakken  

Gyldig fra: 
16.09.2015  

Versjon: 1.0  

Godkjent av: 
Svein Skeie  

Revisjonsfrist: 
15.09.2017  

ID: 30526  

 

 

1.0 Vaktordning for leger i Palliativt senter 
  
1.1 Bakgrunn 

Opprettelse av palliativ sengepost med 4 senger ved ABK forutsetter egen bakvaktsordning, 
samt tilstedeværelse av primærvakt, for å kunne yte medisinsk faglig forsvarligbehandling. 

  
1.2 Hensikt 

 Kontinuerlig behandling av palliative pasienter på spesialistnivå 

 God behandling og trygghet for pasient og pårørende. 

 Redusere behovet for sykehusinnleggelse og overflytting til palliativ sengepost. 

 Rådgivning til leger og annet helsepersonell om akutte palliative problemstillinger. 
  

1.3 Beskrivelse 

 Tilstedevakt: 16.00-17.00 hverdager, 2 timer lørdag/søndag/helligdag 

 Passiv vakt: 17.00-08.00 

  
1.4 Kvalifikasjoner 

 Spesialist i kompetanseområdet palliativ medisin 

 Dispensasjon kan gis 

  
1.5 Ansvarsområde/arbeidsoppgaver 

Visitt på palliativ sengepost og oppfølgingstilsyn på andre avdelinger på SuS etter avtale. 

  
Tilgjengelig på telefon rådgivning til leger og annet helsepersonell om akutte palliative 
problemstillinger. Henvendelser går via sykepleier på palliativ enhet. Pasientansvarlig lege kan 
ta direkte kontakt med vakthavende lege på palliativt senter. 
Dersom pasienten ikke er kjent fra før for palliativ bakvakt kan generelle råd gis.  
 

2.0 Primærvakt ved palliativ sengepost 1k 

17.00-22.00 Primærvakt på ABK 

22.00-08.00 Medisinsk A2 vakt 

  

Ordninger vil bli gjennomført slik vaktordning er pr i dag på ABK. 
Gjelder fra 01.09.15 
 

  

3.0 Kontakt 

 
Palliativ sengepost 1k: 

Tlf vaktrom: 51 51 89 23   
Mobil tlf: 48 24 97 52 

  
Mobilt palliativt team: 

51 51 89 01 (08-15.30 hverdager) 
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18. Vedlegg 10 
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