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Evaluering av Palliativt senter, mars 2017 

 
Evaluering av Palliativt senter etter 1 år med palliativ sengepost 

 

1.0 Innledning 
 

Palliativt senter består av Mobilt palliativt team (MPT) og Palliativ sengepost 1K. 

Sengeposten med 4 senger ble opprettet i september 2015. Etter ett års drift av palliativ 

sengepost ønsker vi å evaluere arbeidet i Palliativt senter. Vi har tatt utgangspunkt i 

prosjektrapporten Etablering av palliativt senter med en palliativ sengepost på SUS 2015 

(ePhorte 2016/622-0) for å evaluere nytteeffekt (kap 3.2), økonomi (kap 6) og ivaretakelse av 

oppgaver for videre utvikling av det palliative tilbudet (kap 7). Nytteeffektene som er 

beskrevet i rapporten er 

 adekvat symptomlindring 

 forbedret livskvalitet for pasient og pårørende 

 rådgivning for helsepersonell 

 bærekraftig fagmiljø 

 

Vi har hatt ulike registreringer i løpet av dette året for fortløpende å evaluere arbeidet i 

senteret. Registreringene ble ikke gjort med tanke på at vi skulle utføre denne evalueringen, 

og gjennomføringen har dermed ikke vært så konsekvent som vi kunne ønsket. Vi bruker 

likevel det materialet vi har tilgjengelig for å gi et bilde av hvordan vi arbeider i Palliativt 

senter for å oppfylle målsetting og nytteeffekt. 

2.0 Bakgrunnsinformasjon 
 

2.1 Palliativt senter består av 

 

 Palliativ sengepost 1K, med 4 senger 

 Mobilt palliativt team, med ambulant virksomhet 

 

2.2 Bemanning 

 

Avd. leder 1 

Seksjonsoverlege 1 

Overleger 3.4  

LIS 1 

Spesialsykepleiere MPT 4,5 

Spesialsykepleiere sengepost 11 

Psykolog 0,5 

Prest 0,5 (ansatt i prestetjenesten)  

Sosionom 0,5 (ansatt i terapiavdelingen)  

Fysioterapeut 0,5 (ansatt i terapiavdelingen) 

0,3 legestilling har vært utlånt til hematologi i 2016 
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3.0 Driftstall 
 

3.1 Aktivitet 

 

3.1.1 Palliativ sengepost 1k 2016 

 

Gjennomsnitt belegg  86 % 

Gjennomsnitt liggetid 5,9 dager 

Juli er ikke regnet med da palliativ sengepost denne måneden var sammenslått med 

onkologisk sengepost 1K.  

 

Hensikten med palliativ sengepost er å gi målrettet behandling til palliative pasienter. 

Hovedfokus er god kvalitet på behandlingen. Liggetid på 5-7 dager tilstrebes. Gjennomsnittlig 

liggetid i 2016 var 5,9 dager. 

 

Den palliative fasen kjennetegnes av komplekse symptombilder, hyppige og raske endringer i 

symptombildet, akutte tilstander og komplikasjoner, tap av fysisk funksjon, økende hjelpe- og 

pleiebehov og sviktende organfunksjon(er). For å ha et tilbud til palliative pasienter som kan 

ha behov for spesialisert hjelp raskt er det ønskelig med en viss reservekapasitet på 

sengeposten. Grunnet raske endringer i symptombildet er utskrivelsestidspunkt ofte usikkert. 

Uetiske overflyttinger skal unngås og det er i enkelte tilfeller ikke mulig å planlegge for 

innleggelse samme dag som utskrivelse da utskrivelse ofte må utsettes grunnet rask forverring 

av symptomer. I en sengepost med 4 senger gir en ledig seng relativt store utslag i 

beleggsprosent. Beleggsprosent på 86 % anses derfor som tilfredsstillende for å sikre 

pasientene trygg og verdig behandling, samt tilby den nødvendige fleksibilitet. Belegg i 

avdelingen varierte fra 75-93 %.  

 

 

3.1.2 Mobilt palliativt team (MPT) 2016 

 

Ambulante konsultasjoner 83 

Telefonkonsultasjoner 1117 

Tilsyn inneliggende pasienter på SUS utenom 1K pall. 1372 

Polikliniske konsultasjoner 294 

Totalt  2866 

Vurderte henvisninger 465 

 

 

Det totale aktivitetstallet er en økning på 12 % fra 2015. I tillegg til aktivitet i MPT driftes 

palliativ sengepost med samme lege- og tverrfaglige ressurser.  

Ambulante konsultasjoner i kommunene varierer fra 1 til 13 per måned. Dette er 

hjemmebesøk og tilsyn på sykehjem, som er mer ressurskrevende enn tilsyn i avdelinger på 

SUS. Man anser imidlertid slike tilsyn som så nyttige at disse ønskes prioritert i økende grad i 

tiden framover. Ambulante konsultasjoner utføres av lege og sykepleier fra Palliativt senter, 

sammen med fastlege/hjemmesykepleier evt. sykehjemslege/sykepleier. I de tilfeller der 

fastlege ikke kan møte tar lege ved Palliativt senter kontakt i ettertid for videre oppfølging.  
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3.2  Palliativ kode Z51.50 

 

Estimerte tall for 2016 (jfr. prosjektrapport 2015 kap. 6) 

  2014 2016 2015 

Z5150 hoveddiagnose 1 150  

Z5150 bidiagnose 40 270  

 

 

Reelle tall for 2016  

  2014 2016 2015 

Z5150 hoveddiagnose 1 168 73 

Z5150 bidiagnose 40 334 229 

 

 

Estimert budsjett for 2016 (jfr prosjektrapport 2015 kap 6) 

 

Budsjett 

2016 Antall Z51550 Inntekt i kr Inntekt totalt 

  HD BD HD BD HD+BD 

ABK 120 106 kr  5 097 360   kr  1 450 292   kr  6 547 652  

Med 6 47 kr     254 868   kr     643 054   kr     897 922  

Kir 18 73 kr     764 604   kr     998 786   kr   1 763 390  

Sum 144 226 kr  6 116 832   kr  3 092 132   kr   9 208 964  

 

Reelle tall fra 2016  

 

Faktisk 

2016 Antall Z51550 Inntekt i kr Inntekt totalt 

  HD BD HD BD HD+BD 

ABK 163 172 kr 6 401 341   kr  2 353 304   kr   8 754 645  

Andre 5 162 kr    226 459   kr  2 216 484   kr   2 442 943  

Sum 168 334 kr 6 627 800   kr  4 569 788   Kr 11 197 588  

 

Her vises de faktiske inntektene på opphold med Z5150 som hoveddiagnose, mens opphold 

med Z5150 som bidiagnose er regnet ut med tillegget på 13682kr. Det er samme tillegg som 

er brukt i estimatet.  

 

Det er lagt ned et stort arbeid i korrekt bruk av kode Z51.50. Dette viser at Palliativt senter har 

nådd målsetting for budsjett.  

 

 

4.0 Evaluering av nytteeffekt  
 

4.1 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 
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strukturelle forhold skal tilrettelegge for faglig høyt kvalifisert og effektiv hjelp 

(jfr.prosjektrapport 2015 kap 3.4). 

 

Evaluering av adekvat symptomlindring og palliativ behandling byr på en rekke 

metodologiske problemer i forhold til valide verktøy. I denne rapporten har vi valgt å gi et 

sammendrag av de rutiner som er implementert i Palliativt senter for å sikre mest mulig 

optimal behandling.  

 

Tverrfaglige møter:  

Sengepost: Tverrfaglig møte med sykepleiere, leger, fysioterapeut, prest, sosionom og 

psykolog hver mandag og torsdag. Dette sikrer at alle pasienter diskuteres og vurderes for 

tverrfaglig oppfølging, ut fra pasientens behov.  

MPT: Tverrfaglig møte hver tirsdag med samme faggrupper som på sengepost.  

 

Individuell plan:  

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få 

utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.  

 

Pasienter med livstruende sykdom har behov for en rekke tjenester fra både helse- og 

omsorgstjenesten. Problemene som oppstår, vil i en del tilfeller være forventet. Ved 

planlegging i forkant kan problemene forebygges, tiltak settes i gang på kort varsel og 

ressursene totalt sett utnyttes optimalt. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion 

Vest, har utarbeidet en individuell plan for palliative pasienter (IP. Ved palliativ sengepost er 

det rutine å informere alle pasienter om IP, samt ved behov å igangsette IP i samarbeid med 

kommunene i nettverksmøter. IP er et eget punkt på tavlemøtet som holdes hver dag før visitt.  

 

1.og 2. kvartal 2015 var det ved Avdeling for blod og kreftsykdommer (ABK) dokumentert på 

14 pasienter at det er tatt stilling til IP. 1. og 2. kvartal i 2016 var det dokumentert på 33 

pasienter at det er tatt stilling til IP. Det vil være fokus på arbeid med IP også i 2017 ved 

Palliativt senter.  

 

 
 

 

Nettverksmøte: 

Alle pasienter med behov for hjelp fra kommunehelsetjenesten tilbys 

samarbeidsmøte/nettverksmøte før hjemreise. I disse møtene avklares ansvarsforhold og 

nødvendig informasjon gis for å sikre gode utskrivelser. Pasient, pårørende og representanter 
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fra kommunehelsetjenesten inviteres inn. Pasientens fastlege bør etterspørres i flere tilfeller. 

Nettverksmøte er et eget punkt på tavlemøtet før visitt.  

 

Systematisk bruk av ESAS: 

For å gi tilfredsstillende symptomlindring må pasientens problemer kartlegges. Det 

grunnleggende verktøyet er ESAS-r, som er en pasient-rapportert gradering av de 10 

hyppigste plager på en VAS skala. Ved hjelp av gjentatte målinger kan iverksatte tiltak følges 

opp og justeres slik at optimal symptomlindring kan oppnås. Alle pasienter som får 

behandling i Palliativt senter fyller ut ESAS-r skjema. ESAS-r er også påkrevd som en del av 

henvisning til Palliativt senter  

 

Livets siste dager: 

”Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase” baserer seg på kunnskapsbasert 

praksis og er utarbeidet for bruk i Norge. Planens innhold er i tråd med nasjonale og 

internasjonale prinsipper og anbefalinger for omsorg til døende. Bruk av en slik plan kan sikre 

en felles overordnet ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase. Bruk 

av Livets siste dager forutsetter at alle faggrupper som gir behandling, pleie og omsorg til 

døende pasienter og deres pårørende, har kompetanse i grunnleggende palliasjon. Det er i dag 

404 registrerte brukersteder i Norge. 

 

Palliativ sengepost 1K har implementert Livets siste dager som en pilot på SUS. Dersom 

planen fungerer etter intensjonen er det mulig å implementere denne også i andre avdelinger. 

Livets siste dager ble tatt i bruk f.o.m 1.mai 2016.  

Evaluering etter 6 måneder viser at planen er brukt i 9 av 13 tilfeller der pasient døde i 

avdelingen. En gjennomgang etter bruk av Livets siste dager i 6 måneder viser at planen er 

brukt etter intensjonen. Bruk av planen bidro til tverrfaglig vurdering av om pasienten er 

døende, god kommunikasjon med pårørende og fungerte som en kvalitetssikkerhet for at 

pasienten fikk god behandling, pleie og omsorg siste dager av livet, samt at rutiner ble fulgt 

etter dødsfall.  

 

Hos 6 av 9 pasienter ble planen brukt i under 24 timer. Dette kan tyde på at tidligere 

identifisering av at pasienten er døende er et område som skal arbeides videre med.  

 

 

4.2 Forbedret livskvalitet for pasienten og dens pårørende  

 

Med dagens tilbud ligger palliative pasienter med behov for avansert symptomlindring rundt 

på de ulike avdelingene og håndteres ved hjelp av Mobilt palliativt team. Dette oppleves for 

noen pasientgrupper som ikke optimalt.  Med et mer optimalt tilbud i palliativt senter bør man 

kunne oppnå at pasienten får bedre livskvalitet og mulighet for å tilbringe mest mulig tid 

hjemme etter pasient og pårørendes ønsker (jfr.prosjektrapport 2015 kap 3.4).  

 

4.2.1 Tilbakemelding fra pasienter og pårørende via spørreskjema 

 

Adekvat symptomlindring og forbedret livskvalitet er utfordrende å måle på en enkel måte. Vi 

har ønsket pasientenes tilbakemeldinger på hvordan de opplever å bli ivaretatt i avdelingen, 

og har til det brukt et spørreskjema med fire spørsmål og mulighet for kommentar.  

1) Er du pasient/pårørende?  

2) Har du opplevd trygghet under oppholdet?  

3) Har du fått god nok informasjon under oppholdet?  
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4) Har du fått tilstrekkelig hjelp i forhold til dine behov under oppholdet? 

 

Vi har ikke nådd alle pasientene med spørreskjemaet, og kan dermed ikke generalisere ut fra 

svarene. Pasientgruppen er i palliativ fase og er svært syke. Noen er for svekket av sin 

sykdom, andre orker ikke å forholde seg til skjema. Skjemaene ble levert til pasientene mot 

slutten av oppholdet. Spørreskjemaet var anonymt og ble samlet inn via låst postkasse av 

fagsykepleier, slik at svaret ikke kunne identifiseres av sykepleiere på post.  

 

Pasienter utskrevet i perioden (August-November 2016): 40 

Antall svar i perioden (August-November 2016): 21 (5 svar kom inn før sommeren) 

 

21 pasienter og 5 pårørende svarte, i alt 26 svar 

 

Resultat av skjemaene:  

 

 
 

 

 

4.2.2 Sitater fra pasienter og pårørende  

 

Sitater fra evalueringsskjema: 

«Pleierne/leger har vært helt fantastiske. Supert sted, håper hele Norge får samme tilbud. 

Takk!» 

 

«En fantastisk gjeng som jobber på denne avdelingen. Beste gjeng jeg har opplev på et 

sykehus…. Av en skala på 1-10 vil jeg gi avd.1k/palliativ avd. 9,8-kjøkkendelen trekker ned 

litt..» 

 

«Pleierne og legen var helt fabelaktig. Hvordan er det mulig at de har slik omsorg og 

empati?» 

 

 «Vi kan ikke få skrytt nok av dere, dere har vært fantastiske» 
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 «Har en god trygghetsfølelse når jeg reiser herfra. Alt bra. Kan ikke si så mye mere» 

 

«Som pasient har jeg følt meg som en konge. Mat-drikke av ypperste klasse. Betjeningen 

fantastisk. Det er mye en kunne beskrive, men plassen tillater ikke det. Jeg må bare si 100% 

for all hjelp og behandling. En spesiell takk for uventet deltagelse av lege. Å komme på talefot 

med en lege på denne måten jeg har gjort er fantastisk. Tusen takk….» 

 

Sitater om forbedringer: 

«Kjøkkendelen i dagligstuen-det bør fylles opp med ting som mangler. Har savnet fersk frukt» 

 

«Mye informasjon. Ønsker enklere tilgang. Genuint ønske om å hjelpe» 

 

«Usedvanlig god omsorg og hjelp. Kanskje en av de veldedige org. i kom. kan bevilge godt og 

mykt toalettpapir.» 

 

«Alt går så fort. Mange ord å ta inn og liten tid til å fordøye å kjenne etter. Mange 

avbrytelser» 

 

«Til å begynne med kunne det vært et bedre system på vaskepersonell» 

 

««Bra Palliativt team. Bra mat. Fått enerom-fantastisk. Fått psykolog hjelp. Ba om ny lege-

fikk det. For lite info om kreften min ->for mange timer uten oppdatering. Proffe sykepleiere!! 

For lite info om tilbud til våre barn og familie» 

 

Tilbakemeldinger på takkekort: 

«Tusen takk for fantastisk behandling og omsorg i en vanskelig tid» 

 

«Takk for alle vennlige ord og handlinger, dere er fantastiske!» 

 

«Kjære dere engler på palliativ sengepost. Tusen hjertelig takk for all omsorg, omtanke, støtte 

og god pleie da vår kjære mor og kone ….. var hos dere..» 

 

«Varsomme hender, blikk som ser, livet som vender, aldri mer. Tusen takk for at dere hjalp 

oss gjennom det umulige. Dere gjør en fantastisk jobb» 

 

«Like over kl 05.00 den…døde min mann og vår far, morfar og svigerfar…. Et krevende og 

ufattelig vanskelig sykeleie er omsider over. Vi er takknemlige for at han nå fikk slippe 

smertene, og vet at han nå har det godt. 

Den siste uken på 1k og Palliativ avdeling har vært spesielt vanskelig. Midt oppe i det hele 

har vi likevel møtt en omtanke, en verdighet og en omsorg fra dere som mangler sidestykke. 

Dere skaper en trygghet i utryggheten og en ro i kaoset som knapt kan beskrives…» 

 

 

4.3 Rådgivning 

 

Palliativt senter skal ha en viktig funksjon som rådgiver også i kommunehelsetjenesten, og på 

denne måten bidra aktivt til håndtering av problemstillinger hos palliative pasienter utenfor 

sykehuset. Dermed håper man å unngå uverdige, og til dels unødvendige, innleggelser. 

(jfr.prosjektrapport 2015 kap 3.4).  
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Tilbudet om undervisning og rådgiving blir benyttet både ved sykehuset (SUS) og 

kommunene. Palliativt senters rådgivende funksjon bør imidlertid gjøres bedre kjent. Tiltak 

som vil bli iverksatt primo 2017 er informasjon om tilbudet til avdelinger på SUS, samt via 

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling til kommunene i foretaksområdet. Det 

planlegges også reoppstart av kurs i palliasjon for turnusleger og palliative fagdager for 

helsepersonell der tilbudet kan gjøres kjent. 

 

 

4.3.1 Henvendelser fra helsepersonell til lege på vakt 

 

Over to perioder er det blitt registrert henvendelser til leger i palliativt senter på vakt (17-

08/helg): 17 nov. 2015-17. jan 2016, to måneder, samt 18. nov.-17. des. 2016, en måned. På 

bakgrunn av dette velger vi å presentere det totale antallet fremfor gjennomsnittstall for 

henvendelser per vakt. 

 

I løpet av første periode på to måneder var det 50 henvendelser i tillegg til at Palliativ 

sengepost 1K hadde telefonkontakt med vakthavende flere ganger som ikke ble registrert. 

Siste periode ble det registrert 33 henvendelser på en måned, de fleste fra sykepleier ved 

palliativ sengepost. Det kommer imidlertid ikke alltid tydelig fram om henvendelsene gjelder 

innlagt pasient eller telefon til avdelingen angående hjemmeboende pasient. Registreringen er 

ikke fulgt opp konsekvent. Det kan derfor være flere henvendelser enn det som ble registrert. 

 

Eksempler på aktuelle problemstillinger var oppfølging av epidural smertepumpe, spørsmål 

om medikamentell overdosering, behandlingsbegrensning, medisinering i terminal fase, 

dosering av metadonbehandling, smertebehandling/smertepumpe, svelgproblemer/vurdering 

av subkutan medisinering, sepsis, engstelige pasient/pårørende, dyspnoe, uro. Det er 

rapportert både hjemmebesøk og telefonisk kontakt med hjemmesykepleier som kan antas å 

ha forhindret unødige innleggelser i minst fem tilfeller.   
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4.3.2 Henvendelser fra helsepersonell til sykepleier på sengeposten  

 

Vi har også hatt et skjema på sengeposten for registrering av henvendelser til sykepleier for 

råd per telefon etter kl. 15 og i helg. I gjennomsnitt er det registrert 11,5 henvendelser per 

måned i perioden februar– juni 2016. Disse skjemaene har ikke blitt fylt ut konsekvent. 

Henvendelser på dagtid er ikke registrert. Ut fra tilbakemeldinger fra ressurspersoner i 

kommunene er ikke Palliativt senters rådgivende funksjon godt nok kjent. Det kan bety at det 

er flere som har bruk for denne funksjonen uten å ha tatt kontakt. Dette tyder på at tilbudet om 

rådgivning må gjøres bedre kjent i kommunene. Registreringen gir oss dermed begrenset 

informasjon, men er likevel et bilde på behovet for rådgivning i palliasjon. Henvendelsene har 

vært fra sykepleiere ved andre sengeposter på sykehuset, hjemmesykepleie, pasient/pårørende 

og fra sykehjem. 

 

 

 
 

 

Henvendelsene har vært av ulik karakter, bl.a. ang medikamenter/smertebehandling, 

terminalpleie, symptomlindring, pumpe til subkutan medisinering, kontakt med lege, resepter 

og behov for kontakt for trygghet ved uro/engstelse. Mulighet for henvendelse til avdelingen 

og til lege på vakt gjør det mulig å igangsette flere tiltak til rett tid hos pasientene, særlig før 

helg, grunnet mulighet for oppfølging.  

 

 

4.3.3 Undervisning 

 

Palliativt senter har fra september 2015 til desember 2016 gjennomført ca. 50 undervisnings- 

og veiledningsoppdrag for leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre, både på SUS, i 

kommunene i helseforetaket, på UIS og regionalt for palliative team i Helseregion Vest via 

videokonferanse.  
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4.4 Bærekraftig fagmiljø  

 

Ved å etablere et palliativt senter ønsker man å etablere et bærekraftig fagmiljø innenfor 

palliasjon i spesialisthelsetjenesten, som også bidrar til å styrke standard for palliasjon i 

primærhelsetjenesten (jfr.prosjektrapport 2015 kap 3.4). 

 

Palliativt senters ansatte er tverrfaglig sammensatt, med leger, sykepleiere, fysioterapeut, 

sosionom, prest og fra høsten 2016 psykolog som et nytt behandlingstilbud til palliative 

pasienter.  

 

Palliativt senter har per i dag to leger som tar Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin med 

tanke på formell påbyggingsspesialitet i palliativ medisin. Seksjonsoverlege Birthe Lie Hauge 

er ferdig spesialist sommeren 2017, og overlege Målfrid H. Bjørgaas er ferdig sommeren 

2018. Lie Hauge er godkjent som veileder i kompetanseområdet palliativ medisin på 

dispensasjon, og kan veilede leger som ansettes i LIS stillingen i senteret. Legene kan fullføre 

sin spesialitet ved SUS som er godkjent utdanningssted for Kompetanseområdet palliativ 

medisin. KLB medarbeider med akademisk kompetanse bidrar som tutor for prosjektoppgave 

knyttet til spesialiseringen. Palliativt senter har i tillegg to spesialister i allmennmedisin 

tilknyttet i 20 % stilling, onkolog i 60 % stilling og spesialist i palliasjon i 20 % stilling.  

 

For å oppfylle kriterier som utdanningssted har Palliativt senter inngått regionalt samarbeid 

med Sunniva senter og palliative team ved Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde om 

undervisning via videokonferanse en time ukentlig. I tillegg er det avtale om ukentlig 

undervisning av Per Egil Haavik, spesialist i palliativ medisin og anestesi. Avtalen omfatter 

også ukentlig tilsyn til utvalgte inneliggende pasienter ved palliativ sengepost eller andre 

avdelinger på SUS, samt veiledning av utdanningskandidatene v/ dr. Haavik. 

 

Senterets fysioterapeut er spesialist i onkologisk fysioterapi. 15 av 22 sykepleiere har 

videreutdanning i kreftsykepleie/palliasjon og 4 sykepleiere er under utdanning i 

kreftsykepleie. Sykepleier i MPT har bistilling som lokal medarbeider i Kompetansesenter i 

lindrande behandling, Helseregion Vest. Det har vært kvalifiserte søkere til alle stillinger som 

har vært utlyst i Palliativt senter.   
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Palliativt senter deltar i Palliativt forum der representanter fra Palliativt senter og lindrende 

enheter i kommunene møtes fire ganger i året. Forumet ble etablert i 2010 for å styrke 

samhandling og kompetanse innen palliasjon i Helse Stavanger helseforetak. 

 

5.0 Veien videre 
 

Ansatte i Palliativt senter medvirker aktivt i utvikling av det palliative tilbudet ved SUS og i 

kommunene i Helse Stavanger foretaksområde. Videre er samarbeid i regionen godt forankret, 

blant annet gjennom bistilling i regionalt kompetansesenter i lindrende behandling. Samarbeid 

i foretaksområdet er forankret via deltagelse i palliativt fagråd og palliativt forum. Følgende 

står i 2017 i fokus, punkt 5.1-5.3 som beskrevet i Prosjektrapport fra 2015 kap7: 

 

5.1 Pallion  

Funn fra utenlandske studier viser at tidlig introduksjon av et helhetlig palliativ tilbud til 

pasienter med begrenset levetid kan gi bedre livskvalitet og faktisk også bedret overlevelse. 

Pallion er en nasjonal multisenter klynge-randomisert studie på 12 kreftavdelinger i alle fire 

helseregioner. Prosjektet skal teste effekten av en tredelt intervensjon som integrerer onkologi 

og palliasjon for kreftpasienter som behandles med kjemoterapi og som har en forventet 

levetid <12 måneder. Intervensjonen sikter mot å øke legenes kompetanse, gi oversiktlige og 

forutsigbare pasientforløp og å fremme felles beslutningstaking mellom pasient og 

behandlere. Hovedendepunktet for studien er forbruk av kjemoterapi i livets tre siste måneder. 

Sekundære endepunkter er egenrapportert helse hos pasienter og deres pårørende. Helse 

Stavanger er trukket til intervensjonsarm.  

 

5.2 Pasientforløp i palliasjon 

Pasientforløpet skal gi en helhetlig beskrivelse av pasientens kontakter med de ulike delene av 

helsevesenet (SUS og kommunehelsetjenesten) i løpet av den palliative fasen. Målet er å sikre 

forutsigbare og likeverdige helsetjenester for den palliative pasienten og de pårørende. 

Ferdigstilling og pilot-testing av pasientforløpet er planlagt til 2017/2018. Arbeidet med 

pasientforløpet fortsetter i 2017 i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester (USHT) og kommuner i foretaksområdet.  

 

5.3 Kurs i palliasjon for turnusleger  

Re-etablering av halvårlig kurs i palliasjon for turnusleger/yngre leger på SUS. Arbeidet er 

påbegynt som et samarbeid mellom lokale KLB medarbeidere og undervisningsutvalget i 

Palliativt senter.  

 

5.4 Drift av Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling 

I Helseregion Vest er det etablert nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende 

behandling. Målet er kompetanseheving og samhandling slik at kreftpasienter og andre 

pasienter med behov for lindrende behandling, samt deres pårørende, opplever god kvalitet og 

trygghet i alle nivå av helsetjenestene. Nettverket i Helse Stavanger foretaksområde er 

forankret i en avtale mellom Helse Stavanger HF og de 18 kommunene, og er organisert 

gjennom fem lokale nettverksgrupper: Stavanger, Sandnes, Ryfylke, Jæren og Dalane. Det er i 

alt 130 ressurssykepleiere fordelt på de 5 gruppene. 

 

5.5 Prosjektoppgave 
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Palliative Care Outcome Scale (POS) in Norwegian palliative care. Exploring palliative 

patients’ experiences with POS v2 in a Norwegian palliative setting:  a qualitative pilot study. 

Av Målfrid H. Bjørgaas. Prosjektoppgave i forbindelse med spesialisering i palliativ medisin, 

pågående fram til april 2017 

 

5.6 Undervisningsvideoer 

Mobilt palliativt team har utarbeidet undervisningsvideoer for håndtering av pumpe til 

subkutan medisinering (Micrel MP daily+), subkutan kanyle og Baxter Infusor i palliativ 

behandling. I samarbeid med undervisningssykepleier på ABK lages undervisningsvideo i 

håndtering av veneport. De to sistnevnte videoene er et samarbeid også med UIS. Videoene 

legges tilgjengelig på nettsidene til bruk for helsepersonell på sykehus og i kommunene.  

 

5.7 WHPCD 

Organisering av arrangement i forbindelse med verdensdagen for lindrende behandling høsten 

2017, i samarbeid med blant annet Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland og lindrende 

enheter.  

 

5.8 Deltagelse i styrer, råd ol:  

 

Referansegruppe for Kompetansesenter 

i lindrande behandling, Helsereg. Vest 

Representant for Helse 

Stavanger  

Kristin Eikill 

Norsk forening for palliativ medisin Styremedlem Birthe Lie Hauge 

Norsk Palliativ Forening. Nestleder Grethe Øglend 

Samhandlingsforum for kirke -helse Representerer SUS  Helge Hansen 

Palliativt fagråd Representant Pall.senter Torhild Thorstvedt 

Palliativt fagråd Representant Med.div Birthe Lie Hauge 

Palliativt fagråd Representant Tv.fagl Helge Hansen 

Driftsgruppe for nettverk i kreftomsorg 

og lindrende behandling 

Representerer MPT Torhild Thorstvedt 

Driftsgruppe for nettverk i kreftomsorg 

og lindrende behandling 

Leder Janet Bakken 

Driftsgruppe for nettverk i kreftomsorg 

og lindrende behandling-fysioterapi 

Representant Palliativt 

senter 

Lene Mikkelsen 

Rådgivningsgruppen for alvorlig syke 

og døende på SUS 

Leder Grethe Øglend 

Kompetansesenter for lindrende 

behandling 

Medarbeider  Janet Bakken 

Pallion Studiesykepleier  Vuokko Dahle 

 

 

5.9 Satsnings- og forbedringsområder 

Palliativt senter vil fortsette å jobbe med å opprettholde engasjert arbeid, utnyttelse av 

ressurser og fleksibilitet for å tilby palliative pasienter trygg og verdig behandling. Palliasjon 

er et fagfelt i utvikling og Palliativt senter vil fortsatt arbeide for videre utvikling av 

fagområdet i tiden framover.  

 

Fra juni 2016 til mars 2017 erfarer vi utfordring med stor turnover ved Palliativ sengepost 1K 

der totalt 8 av 16 sykepleiere har sluttet. Januar og februar 2017 er preget av høyt sykefravær. 

Arbeidssituasjonen og arbeidsforholdene ved sengeposten er gjennomgått i ABK og tiltak blir 

satt i verk fra mars 2017. 
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Pasientbehandling:  

 Økt fokus på palliasjon til pasienter med andre diagnoser enn kreft 

 Fortsatt fokus på gode utskrivelser, både fra palliativ sengepost og andre sengeposter 

på SUS 

 Øke antall hjemmebesøk, etter utskrivelse og ved behov ellers 

 Fortsette arbeid for god pasientflyt ved palliativ sengepost. 4 senger har vist seg 

utfordrende å administrere for å sikre at rett pasient tas inn til en hver tid. 

 SUS 2023: Øke kapasitet på sengepost og MPT, for lettere å planlegge pasientinntak 

samt øke kapasitet på oppfølging i kommunene.  

 Økt bruk av Individuell plan for palliative pasienter 

 

Samarbeid: 

 Øke kontaktpunkter med fastlegene  

 Jobbe for å utvide tverrdisiplinær legekompetanse 

 Økt samarbeid med anestesiavdelingen og smerteklinikken 

 

Kompetanse: 

 Motivere medarbeidere og samarbeidsparter til å ta etterutdannelse innen palliasjon 

(NSCPM-kurset) 

 Fortsette å inkludere medarbeidere til deltagelse på palliative møter, kurs og 

konferanser for oppdatert kunnskap  

 Se på mulighet for å bidra til tverrfaglige møter vedrørende palliative pasienter på 

andre sengeposter på SUS 

 Gjøre Palliativt senters rådgivende funksjon bedre kjent for avdelinger på SUS og for 

kommunene i foretaksområdet 

 

Organisering 

 Utvidelse av vaktrom og arbeidsstasjoner på palliativ sengepost 1K 

 Etablere prøveordning med assisterende/klinisk sykepleieleder ved palliativ sengepost 

1K 

 Klargjøring og definering av ledelsesstruktur ved Palliativt senter 

 

6.0 Konklusjon 
 

Ett år etter etablering av palliativ sengepost ved Palliativt senter anser vi med denne 

evalueringen at i den grad nytteeffektene kan måles er målsetting om nytteeffekt, økonomi og 

ivaretakelse av oppgaver for videre utvikling av det palliative tilbudet innfridd. 

 

 

 

 

Ansvarlig for evalueringen: Janet Bakken, sykepleier Mobilt palliativt team/KLB 

Veileder: Hartwig Kørner, overlege gastrokir./KLB.  
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