
Årsrapport fra Palliativt fagråd, mai 2016 

 

1. Bakgrunn 

Fagrådet er nedsatt med bakgrunn i delavtale 2d  

 

2. Mandat 

Palliativt fagråd skal følge opp delavtale 2d i praksis, bidra til at delavtalen fungerer, 

og gi innspill til Samhandlingsutvalget dersom det er behov for endring. 

 

3. Fagrådets struktur 

Palliativt fagråd er sammensatt av 5 representanter fra de ulike divisjoner på SUS og 5 

representanter fra foretakets 18 kommuner; dvs Dalane, Jæren, Ryfylke, Sandnes og 

Stavanger. I tillegg møter leder av nettverket for ressurssykepleiere/fysioterapeuter i 

kreftomsorg og lindrende behandling. 

 

4. Fagrådets sammensetning 

Leif Lie Bjelland sykehusprest, til des. 2015 (repr «de tverrfaglige»ved SUS) 

Kjetil Moen  sykehusprest, ny fra jan.2016 

Anita Bore  kreftsykepl (repr Ryfylke) 

Birthe Lie Hauge seksjonsoverlege palliativt senter/ABK (repr med.div) 

Aart Huurnink overlege Boganes/Stavanger (repr Stavanger) 

Hartwig Kørner overlege kir. (repr kir.div) 

Elisabeth Berge Nilsen   overlege KK (repr Kvinne-barn div) 

Irene Tjelta  sykepl leder Sandnes (repr Sandnes) 

Torhild Thorstvedt  kreftsykepl MPT (repr pall.senter) 

Øyvor Sønstabø  kreftspl Bjerkreim (repr Dalane) 

 

Kristin Eikill rådgiver levekår Stavanger/KLB (leder av nettverket fram til 

31.07.15) 

Janet Bakken  fagspl MPT/KLB (leder av nettverket fra 01.08.15) 

 

5. Antall møter 
Palliativt fagråd har fra mai 2015 til mai 2016 avholdt 2 møter + en del mail- 

utveksling, hvor leder i denne perioden har vært Torhild Thorstvedt fra «SUS-

gruppen» 

 

6. Saker som fagrådet har jobbet med 

 Presisering av utfordringene ved elektronisk samhandling mellom 

helseforetaket og kommunene vedrørende palliative pasienter.  

Henviser til «Tilbakemelding til Samhandlingsutvalget», 17.02.16 

 

 Prosjekt: «Etablering av Palliativt senter med en palliativ sengepost  på SUS» 

hvor Palliativt fagråd er referansegruppe. Palliativt senter ble åpnet 01.09.15, 

med 4 senger.  

Prosjektet ble ledet av Janet Bakken og ble avsluttet 31.11.15  

Prosjektrapport vedlagt. 

 

 Prosjekt «Palliativt pasientforløp» 

Prosjektleder er kreftsykepleier Ragnhild Sviland i 20 % stilling. 



 Prosjektets samarbeidsparter er fortsatt Palliativt senter og kommunene i 

helseforetaket. I tillegg har en inngått samarbeid med Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Nettverk i kreftomsorg og lindrende 

behandling og Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB) Helseregion 

Vest  

Prosjektet ble startet i 2015 og drives videre med begrensede midler fram til 

juni 2016. Videre arbeid er avhengig av nye samhandlingsmidler for 2016-

2017 

 

7. Resultat av gjennomgang av avtalen 

 Nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling (6.2.1): 

Nettverket i Helse Stavanger foretaksområde er basert på en samarbeidsavtale 

mellom de 18 kommunene, Helse Stavanger, Mobilt palliativt team, 

Kreftforeningen, KOR og Kompetansesenter i lindrende behandling 

Helseregion Vest. Nettverket består av et sykepleiernettverk og et nettverk av 

fysioterapeuter. De er organisert med hver sin driftsgruppe og fagrådet som 

felles styringsgruppe. Nettverkene har felles årlig introduksjonskurs for nye 

ressurspersoner og årlig fagdag. Det gjennomføres 2-4 nettverksmøter i lokale 

grupper årlig, jfr. kompetanseplan for nettverket. Det er per i dag ca 110 

ressurssykepleiere og ca 30 ressursfysioterapeuter i nettverket, fordelt på 

aktuelle avdelinger på SUS og i alle 18 kommuner i foretaksområdet.  

 

Nettverket fungerer etter intensjonen, men det rapporteres fra enkelte 

ressurssykepleiere om vanskelighet med å få delta på nettverksmøter og årlig 

fagdag. Formålet med nettverket er kompetanseheving, samhandling og 

samarbeid mellom ressurspersoner slik at kreftpasienter og andre pasienter 

med behov for lindrende behandling, samt deres pårørende, opplever god 

kvalitet og trygghet på alle nivåer i helsetjenesten. Det er avgjørende at 

ressurssykepleierne får delta i nettverksmøter og årlig fagdag for å oppfylle sin 

rolle som ressurssykepleier, jfr. avtale for drift av nettverk innen kreftomsorg 

og lindrende behandling. 

 

 Etablering av Palliativt senter er definert som helseforetakets ansvar (6.1.3) 

med egne senger og et palliativt team (6.4), dvs utvikling av de palliative 

tjenester og et adekvat palliativt fagmiljø i henhold til delavtale 2d, punkt 6.1. 

Gjennom dette nye tilbudet har vi også sikret at de ulike aktørene i kommunen 

og på SUS får tilbud om hospitering og opplæring 

 

 Utarbeiding av et palliativt pasientforløp går også inn under punkt 6.1 

«Palliativt pasientforløp» skal bidra til å sikre god praksis og kvalitet i den 

behandlingen den enkelte mottar, samt bidra til forutsigbarhet og likeverdige 

tjenester for den palliative pasient gjennom behandlingsforløpet.  

Pasientene skal sikres lik oppfølging uavhengig av hvor de bor, og det skal 

være lett tilgang på informasjon om behandling til helsepersonell.  

Dette vil kunne føre til bedre oppfølging av den enkelte pasient.  

Gjennom aktiv bruk av forløpet ønsker en at pasienten skal unngå unødvendige 

innleggelser og få mer tid hjemme, få økt livskvalitet, sikre forutsigbarhet og 

lage gode planer for den døende palliative pasient. Forløpet skal også gi hjelp 

til å definere hvor i sykdomsforløpet pasienten befinner seg, vurdering av 



hensiktsmessige tiltak og hva en bør gjøre dersom det oppstår nye 

komplikasjoner. 

 

Som nevnt ovenfor er dette et tverrfaglig samarbeid med ulike aktører både fra 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Arbeidet med pasientforløpet 

anses som viktig og vil være nyttig for alle avdelinger som har palliative 

pasienter, samt primærhelsetjenesten. Det vil være til hjelp for behandlende 

leger både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten til å gi rett 

behandling, bidra til raskere avklaringer om behandlingsintensitet, samt bidra 

til økt forståelse og samarbeid på tvers av nivåene. Det vil også ha 

overføringsverdi til andre helseforetak i regionen og resten av landet som har 

lignende pasientforløp.   

Det jobbes målrettet inn i forløpet med fokus på brukervennlighet, layout og 

utarbeiding av dokumenter, etter standardisert mal for utarbeidelse av 

pasientforløp i Helse Stavanger HF. 

Gjennom våren 2016 har en også jobbet parallelt med å legge planer for 

hvordan pasientforløpet kan implementeres på en god måte.. Videre arbeid er 

avhengig av nye samhandlingsmidler for 2016-2017. 

 

Å utarbeide et «palliativt pasientforløp» er en krevende tverrfaglig prosess, 

med ulike aktører involvert.  

 

8. Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget 

 Informasjon om nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling legges ut på 

Samhandlingsavdelingens nettsider 

 Ressurssykepleiere i nettverket får mulighet til å delta på nettverksdager (2 x pr 

år) og årlig fagdag, jfr avtale for drift av nettverk innen kreftomsorg og 

lindrende behandling  

 Fokus på forbedret elektronisk informasjonsflyt mellom nivåene 

 For å sikre videre arbeid med «palliativt pasientforløp»  er det nødvendig med 

nye samhandlingsmidler for 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Stavanger, 04.05.16 

 

For Palliativt fagråd ved leder Torhild Thorstvedt 


