
Statusrapport Fagråd delavtale nr. 2d, palliasjon 2019 
 

1) Mandat 
 

Delavtale 2d skal bidra til samhandling mellom Helse Stavanger og samarbeidende kommuner 
angående palliative pasienter, og medvirke til at tiltak blir tilpasset pasienters behov, gitt på rett nivå 
og med nødvendig kontinuitet. 
 Fagrådet skal følge opp avtalen i praksis og bidra til at avtalen fungerer, samt gi innspill til 

Samhandlingsutvalget dersom behov for endringer. Fagrådet rapporterer årlig til 
Samhandlingsutvalget i tråd med Samhandlingsutvalgets aktivitetsplan. 

  
 Fagrådet er styringsgruppe for Nettverket av ressurssykepleiere og fysio- og ergoterapeuter for 

kreftomsorg og lindrende behandling, Helse Stavanger.  
  
 Fagrådet er styringsgruppe for prosjekt «Palliativt Pasientforløp». 
 
 
2) Fagrådets struktur 
 
Palliativt fagråd skal i hht avtale være sammensatt av 5 representanter fra ulike klinikker på SUS og 5 
representanter fra foretakets 18 kommuner; Dalane, Jæren, Ryfylke, Sandnes og Stavanger.  
Representant for Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling har møterett, men ikke stemmerett, 
i fagrådets møter. 
Lederrollen har rotert mellom Helse Stavanger og kommunene ca hvert 2. år:   
2014-2016: Thorild Thorstvedt, Mobilt palliativt team, SUS. 
2016-2018: Anders G. Madsen, Hå kommune. 
2018-2020: Birthe Lie Hauge, Palliativt senter, SUS  
 
Prosjekt «Palliativt Pasientforløp» er representert i fagrådet v/et av fagrådets egne medlemmer; Aart 
Huurnink. Prosjektleder Janet Bakken deltar på fagrådets møter ved behov. 
Palliativt fagråd er representert i «Samhandlingsforum for kirke og helse» ved Helge Hansen. 
 
 
3) Fagrådets sammensetning fom høsten 2018 
 
Sammensetningen og representasjonen ble diskutert 25.10.18 og fagrådet konkluderte med følgende 
sammensetning: 
 
Kommunerepresentanter: 

 
Anders G. Madsen  Fastlege/ Tilsynslege Hå (repr. Jæren) 

 
Aart Huurnink  Overlege Lervig sykehjem fom 01.03.19/ Stavanger kommune  

(repr. Stavanger) 
 

Marie Roan Aareskjold   Kreftkoordinator/kreftsykepl. Sandnes (repr. Sandnes) 
 

Anita Voster Bore  Kreftsykepl (repr. Ryfylke) 
 

Else Beth Baardsen   Kreftkoordinator/kreftsykepl. Eigersund (repr. Dalane) 
 
 



SUS-representanter: 
 
Helge Hansen   Sykehusprest (repr. Fag og foretaksklinikk FFU) 
 
Hartwig Kørner  Overlege Gastrokir.avd /KLB-ansatt (repr. Kirurgisk klinikk.) 
 
Elisabeth Berge Nilsen Overlege Kvinneklinikken (repr. Kvinne- og Barneklinikken) 
 
Birthe Lie Hauge   Overlege Palliativt senter (repr. Klinikk for Med. Service og ABK) 
 
Monica Johanna Ekkje   Ass. avd.sykepl. lungeseksjonen 4G (repr. Mottaksklinikken) 
 
Ragnhild Sviland  Sykepl. ABK (repr. Pleietjenesten Klinikk for Med. Service og ABK) 

 
Nettverksrepresentant: 
 

Janet Bakken Fagsykepleier Palliativt senter SUS / KLB (leder Nettverk for 
ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling) 

 
 

4) Møter 
Fagrådet avholder 3-4 møter hvert år; 2 om våren og 1-2 møter i løpet av høsten.  
I 2018 har vi hatt møter 18.01., 14.06. og 25.10. 
 
 
5) Saker fagrådet har jobbet med, og status:  

 
 Nettverk i Kreftomsorg og lindrende behandling 

er etablert i alle foretaksområdene i Helseregion Vest og er et samarbeid mellom helseforetak, 
kommuner, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland, aktuelle høgskoler og Kompetansesenter i 
lindrende behandling Helseregion Vest (KLB). Nettverket er forankret via særavtaler knyttet til 
overordnede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner.  
Alle fire foretaksområder i Helse Vest har nettverk av ressurssykepleiere. I tillegg har Helse 
Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger nettverk av fysio- og ergoterapeuter.   
Fagrådets oppgave er fortløpende å sikre at nettverk i vår region jobber i tråd med delavtale 2d.   
 
Janet Bakken er driftsgruppeleder for nettverk for ressurssykepleiere, mens Hege Are-Ekstrøm 
har tilsvarende rolle i i nettverk for ressursfysio- og ergoterapeuter. Janet Bakken representerer 
begge i fagråd for palliasjon og informerer regelmessig om status, tar opp aktuelle saker og 
fremlegger dokumenter (bl.a. årsrapporter og årsplaner).  
Fagrådet ble i 2018 gjort kjent med utfordringer vedr oppmøte til nettverksmøtene for 
ressurssykepleiere, og fagrådets leder tok høsten 2018 dette opp i brev til aktuell kommune. Det 
er fortsatt forbedringspotensial vedr kontinuitet blant ressurssykepleierne.   
Fagrådet anmoder sterkt at ledere prioriterer deltagelse i nettverksmøter for sine ressurspersoner 
i nettverket. Dette vil bidra til kompetanseheving lokalt.  
Fysioterapinettverket i Helse Stavanger har nylig inkludert ergoterapeuter og fra årsskiftet deltar 
7 ergo- og 29 fysioterapeuter. Fagrådet støtter inkludering av ergoterapeuter i nettverket.    
Driftsgruppen for nettverket arrangerte årlig fagdag 05.12.18; ialt 131 deltagere.   
Introduksjonskurs for ialt 25 nye ressurspersoner i nettverket (inkl. ledere) ble gjennomført 
06.09.18.  

 
 Midler til kompetanseheving 

Nettverket ønsket våren 2018 å søke midler til kompetanseheving innen kreftomsorg og lindrende 
behandling for ressurssykepleiere/- fysioterapeuter og ergoterapeuter (støtte til deltakelse i 



nettverksmøter, kurs, fagdager og hospitering). Hå kommune sendte søknad på vegne av 
nettverket og fikk tildelt 100.000 kr fra Fylkesmannen.  
KLB administrerer tildelt beløp og avklarer det praktiske med Hå kommune. 
 

 Prosjekt ”Palliativt Pasientforløp”: 
Prosjektleder Aart Huurnink har holdt fagrådet (styringsgruppen for prosjektet), informert om 
status og utvikling i hele prosjektperioden. Prosjektets målsetning er å bidra til:  
- å sikre god praksis og kvalitet i behandling den enkelte pasient mottar 
- forutsigbare og likeverdige tjenester for pasienter med palliative behov  
- at pasientene sikres lik oppfølging uavhengig av bosted 
- at informasjon om behandling er lett tilgjengelig for helsepersonell.  
Pasientforløpet er utarbeidet i EQS og er tilgjengelig på hjemmesiden til Stavanger 
universitetssykehus (SUS).  
Palliativt pasientforløp er pilottestet i prosjektet «Kompetanseauke i palliasjon i primærhelsetenesta 
ved bruk av oppfølgingsteam», som eies av Stavanger kommune i samarbeid med 
kompetansesenteret i palliasjon ved lindrende enhet, Boganes sykehjem. Dette pilotprosjektet er 
evaluert via elektronisk spørreskjema. Prosjektets struktur, gjennomføring og evaluering er 
godkjent av fagrådet og pilotprosjektet ble formelt avsluttet 01/18. Prosjektrapporten ble 
oversendt Fylkesmannen 24.06.18 med følgende konklusjon: Arbeidet med videreutvikling og 
implementering av pasientforløpet i hele regionen skal fortsette, samt at brukererfaringer vil 
fortsatt innhentes (via questback).  
Pr 06/2018 var 2000 unike IP adresser registrert på nettsiden til palliativt pasientforløp. 
Palliativt pasientforløpet er blitt presentert av prosjektleder Aart Huurnink på Nasjonal 
konferanse i Alders- og sykehjemsmedisin, Stavanger 03/ 2018 og på Landskonferansen i 
palliasjon, Bodø 09/2018. Han har videre presentert forløpet høsten 2018 i Bjerkreim, for 
sykepleiere v/ kardiologisk avd SUS, på Nærland rehab., samt HABU. Janet Bakken har presentert 
forløpet for Samhandlingsutvalget høsten 2018. Det er også brukt i undervisning gitt av Palliativt 
senter i flere fora; både på SUS og i kommuner. Det er plan om flere presentasjoner i 2019.   
Fagrådet oppmuntrer til videre presentasjon og implementering både på SUS og i foretakets 
kommuner.  

 
 Samhandlingsforum kirke og helse 

Helge Hansen informerer fagrådet om saker fra Samhandlingsforum for kirke og helse. De ønsker 
at helsepersonell skal være bevisst på åndelige og eksistensielle behov hos den enkelte pasient, 
spesielt ved alvorlig sykdom, og kartlegge dette systematisk. 
SUS har i 2018 ansatt egen kultur- og livssynsrådgiver i Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn, 
om bl.a. kan formidle kontakt til andre trossamfunn enn den norske kirke.   
 

 Kurs i palliasjon for yngre leger på SUS 
Undervisningen er et samarbeid mellom KLB og Palliativt senter. Det er godkjent 3 timers 
obligatorisk undervisning i palliasjon som del av spesialistforløp for LIS-1. Evaluering gjennomført 
01/19 med gode tilbakemeldinger og som grunnlag for videre utvikling av undervisningen.  

 
 Markering av verdensdagen for lindrende behandling (WHPCD) 02.10.18 

Foredrag v/Erik Poppe, Håvard Aagesen og Synniva Gylver i Sola kulturhus. ~450 fremmøtte. 
 
 Fagdag i grunnleggende palliasjon 

Palliativt senter arrangerte i samarbeid med KLB fagdag i grunnleggende palliasjon for 
helsearbeidere i Helse Stavanger HF 25.04.18; 130 deltakere. 

 
 Oversikt over palliative prosjekter som er tildelt midler pr 10/2018 (ref. sak 12/2018): 
 

1. Randaberg kommune: «Vi løfter i lag - for god lindring livet ut, i et frodig landskap».  
Et kompetansehevende og interkommunalt prosjekt. Prosjektleder: Eldbjørg S. Spanne. 



 
2. 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. 
 

3. Stavanger kommune: «Kompetanseauke i palliasjon i primærhelsetenesta ved bruk av 
oppfølgingsteam». 
Målsetning: 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.    

 
 

 
6) NOU 2017:16 På liv og død:  
Fagrådet har drøftet innhold i denne viktige NOU og de føringer som gis for arbeidet innen palliativ 
pleie, omsorg og behandling.   
Opprettelse og bruk av palliative pasientforløp anbefales; bl.a. med henvisning til forløpet som er 
utviklet i vår helseregion.  
Det anbefales også at kommunene har oppdatert oversikt over palliative tilbud på sine hjemmesider.  
 
 

 
7) Råd fra fagrådet i palliasjon til Samhandlingsutvalget 

 
 Fagrådet anbefaler at palliativt pasientforløp gjøres kjent for helsepersonell i Helse Stavanger 

og samarbeidende kommuner for å sikre best mulig samhandling vedrørende pasienter med 
palliative behov.  
 

 Fagrådet anmoder Samhandlingsutvalget om å ta initiativ til at NOU 2017:16 På liv og død 
løftes opp til en stortingsmelding.   

 
 

 
 

 
 
 
 
Fagråd delavtale nr 2d, palliasjon  
13.03.2019  
 
 
v/ Birthe Lie Hauge, leder (sign.) 

 
 
 
 
  


