
 

 

 

Referat Palliativt fagråd 25.10.2018 
 
Deltakere: Marie Roan Aareskjold (repr. Sandnes), Anders G. Madsen (repr. Jæren), Ragnhild 
Sviland (repr. Klinikk for Med. Service, ABK), Helge Hansen (repr. Seksjon prestetjeneste, 
etikk og livssyn, SUS), Elisabeth Berge Nilsen (Kvinne-barn klinikk), Anita Voster Bore (repr. 
Ryfylke), Monica Johanna Ekkje (repr. Mottaksklinikken, Med. Avd.) og Birthe Lie Hauge 
(repr. Pall. senter, Klinikk for Med. Service, ABK).  
 
Forfall: Janet Bakken (leder av Nettverk for ressurssykepleiere, KLB), Hartwig Kørner (repr. 
Kir. klinikk), Else Beth Bårdsen (repr. Dalane). Aart Huurnink (repr. Stavanger).  
 
Referent: Birthe Lie Hauge (leder høst 2018-vår 2020) 
 
Kopimottakere: Anne Britt Tengesdal (Kontaktperson Samhandlingsutvalget). 
 
Møtedato:  25.10.2018 
Klokkeslett: 14:00-15:30 
Møtenr: 13 
Møtested: SUS, Adm. bygget, 4. etasje. 
 
 

Saksnr. Emne  Ansvarlig 

13/2018 Åpning av møte. 
- Presentasjonsrunde. Velkommen til nytt medlem Monica Johanna Ekkje (konst. 
avd. leder lungeavd.4G, Med. Avd), representant for Mottaksklinikken). Det er 
konsensus i fagrådet at hun møter som medlem, ikke vara. Fagrådet aksepterer også 
at det med dagens sammensetning er ulik fordeling av representasjon fra hhv 
kommunene og spesialisthelsetjenesten (jfr pkt 7 i statusrapport fra palliativt fagråd 
02/2018).      
-Referat fra 14.06.2018 godkjent med merknad: feil møtedato; 2018 ikke 2017. 
-Saksliste godkjent.  

 
Birthe   
 

14/2018 Referat fra Verdensdagen for lindrende behandling (WHPCD), Sola Kulturhus 
2.10.18: Foredrag ved Erik Poppe, Håvard Aagesen og Synniva Gylver, samt 
paneldebatt tilslutt med Aart Huurnink som deltager i tillegg til foredragsholderne. 
Snaut 450 fremmøtte.  Det planlegges tilsvarende folkemøte om 2 år.   

  
Birthe, Marie 

15/2018 Plan for oversikt over palliative prosjekter: (Jfr sak 12/2018). Palliative prosjekter 
som er tildelt midler skal vedlegges statusrapporten 2019. Pr nå har Janet følgende 
oversikt over pågående prosjekter i regionen:  
Randaberg kommune: «Vi løfter i lag - for god lindring livet ut, i et frodig landskap».  
Et kompetansehevende og interkommunalt prosjekt.  
Prosjektleder: Eldbjørg S. Spanne. 

Info fra Janet - 
formidlet av 
Birthe  
 
 
 
 



Sola kommune: «Sammen om kompetanse og tjenesteutvikling til den palliative 
innbygger i Sola kommune».  
Kompetanseutvikling og tjenesteutvikling til den palliative pasient i kommunen.  
Prosjektleder: Margunn Byberg. 
Stavanger kommune: «Kompetanseauke i palliasjon i primærhelsetenesta ved bruk 
av oppfølgingsteam». 
Målet er å heve den tverrfaglege kompetansen i palliasjon hos fastlegar, 
sjukeheimslegar og sjukepleiarar ved bruk av oppfølgingsteam for pasientar med 
behov for palliative tiltak.  
Prosjektleder: Aart Huurnink. 
 
Diskusjon: Hå kommunes søknad om midler til Nettverket fra Fylkesmannen bør tas 
med. Brukes midlende til kompetansehevende tiltak? Evt sykepleierprosjekt i 
Nettverket? Enighet om at dette punkt bør utdypes nærmere: Anders sjekker i Hå. 
Ber leder i Nettverket følge opp til neste møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janet 
Anders  

 
16/2018 Status ved medikamentskrin (ref. sak 12/2018) 

Videresendt skriftlig info fra Janet:   
«Etter ønske fra ressurssykepleiere har KLB-ansatte i regionen (Janet og Margunn) er 
det påbegynt arbeid med å lage avtale med apotek i Stavanger for 
medikamentskrin. Dette skal være tilgjengelig for alle kommuner i Helse Stavanger 
foretaksområde. Medikamentskrinet inneholder utstyr til subkutan medisinering og 
medikamenter til livets siste dager. I tillegg inneholder det informasjon om bruk av 
skrinet og algoritmer for medikamentene.  
Lenke til informasjon om medikamentskrin på KLB sine nettsider: https://helse-
bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-
helsepersonell/medikamentskrin-vaksne 
Det er også et spørreskjema som fylles ut i etterkant, for evaluering (sendes til KLB). 
Retningslinjer for bruk av skrinet: https://helse-
bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Medikamentskrin/Veileder_rekvisisjon_medika
mentskrin.pdf  
Skrinet skal rekvireres av fastlege, evt. sykehjemslege, og lege skal også «rekvirere» 
at skrinet skal åpnes når pas. er døende. God planlegging er essensielt.  
Det er en egenandel på skrinet, per i dag er denne på nesten 700 kr. Medikamentene 
er på fritak, men utstyr og tillaging av skrinet koster.  
Vi er i kontakt med sykehusapoteket for å høre hvilken avtale vi kan få med dem. Vi 
undersøker om vi kan benytte rimeligere utstyr og få ned prisen på skrinet. 
Sykehusapoteket har stengt på helligdager, som kan være en utfordring. Videre skal 
vi derfor kontakte vaktapoteket for å vurdere om de er aktuelle for å tilby dette 
skrinet. Vi kommer tilbake med mer informasjon.» 
 
Diskusjon: Fagrådet ønsker mer informasjon om bakgrunnen for at det nå jobbes 
med å få medikamentskrinet etablert i regionen (behov? hvor mye er det i bruk? Er 
bruken evaluert? Fordeler fremfor at behandlingsansvarlig lege skriver resept?)   
Vi ber Janet, leder i Nettverket følge opp til neste møte. 

Info fra Janet - 
formidlet av 
Birthe  
 

17/2018 Status Palliativt pasientforløp 
Pasientforløpet ble presentert på Landskonferansen i palliasjon i Bodø 09/2018.  
Aart Huurnink presenterer forløpet i regionen; bl.a vært i Bjerkreim, sykepleiere v/ 
kardiologisk avd SUS og fra Nærland rehab. Planlagt presentasjon til helsepersonell 
som jobber innen habilitering for barn på nyåret.  
Arbeidsgruppen for palliativt pasientforløp skal ha møte i des.-18. Plan om inkludere 
nye nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase (publ. 09/2018) 

Info pr telf. 
Fra Aart - 
formidlet av 
Birthe  
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Aart ønsker innspill vedr. pasientforløpet fra fagrådet til arbeidsgruppen. 
På SUS er pasientforløpet presentert av ansatte v/ Palliativt senter gjennom 
internundervisning og deltagelse på fagdager til både leger og sykepleiere. 
 
Diskusjon: Flere i fagrådet har gjort seg kjent med Palliativt pasientforløp. 
Oppmuntres til å dele info om dette med medarbeidere.    

18/2018 Eventuelt: 

1) Anders informerer om Omdømme-konferansen 17.01.2019; Quality Hotel 
Residence, Sandnes. Arrangeres av Samhandlingsutvalget for helsepersonell, 
administrasjon, politikere, fag- og brukerorganisasjoner.                                 
Tema: «Hva er viktig for å skape gode og sikre helse- og velferdstjenester for 
dagens og framtidens pasienter?» Invitasjon m/program + påmelding: 11/2018  

2) Helge: tanker rundt NOU 2017:16 På liv og død. Hvordan jobbes videre med 
denne? NOU gir føringer for pårørende arbeid – hvordan gjøres det i 
kommunehelsetjenesten? i spesialisthelsetjenesten? Hva finnes av tilbud?                               
Samtale i fagrådet omkring hvor finnes oversikt over tilbud i regionen - dels på 
kommunenes hjemmesider, informasjon i Palliativt pasientforløp. 
Støttegrupper, diakoni-tjenester, frivillige organisasjoner.                               
Nyttig at vi i fagrådet kjenner til innholdet i NOU 2017:16. Linke til denne: 
https://helsedirektoratet.no/sok?k=nou på liv og 
død&Source=https%3A%2F%2Fhelsedirektoratet%2Eno%2F 

 

 

 
 
 
Neste møte: januar/februar 2019 
Birthe innkaller.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birthe Lie Hauge 
mailto:hbli@sus.no 
 
Mobil jobb: 90810621 
Mobil privat: 47332600 
Tlf Palliativt senter (v/sekretær): 51 51 89 01 
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