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Ekspertpanelet  
for spesialisthelsetjenesten ble etablert i 2018. Tjenesten gir 
pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering av 
deres behandlingsmuligheter. Tjenesten skal evalueres og det skal 
vurderes endringer av mandatet av helseregionene. Det skal blant 
annet tas stilling til om flere pasientgrupper, som pasienter med 
ALS, kan få ekspertråd. Helse Vest skal lede evalueringen.  
Les mer på Regjeringen.no 
  

Ny søknadsløsning for blå resept 

HELFO har etablert elektronisk søknadsløsning for individuell stønad 
til legemidler og næringsmidler på blå resept og ved yrkesskade. 
Den nye løsningen erstatter søknadsformater på papir og 
elektronisk søknad i e-reseptløsningen (M2) fra 1. mai 2021. En av 
fordelene med løsningen er at man får umiddelbart svar på om 
søknaden er innvilget, avslått eller har gått videre til manuell 
saksbehandling i HELFO. Les mer på Helfo.no  
 

Disse kommunene fikk tildelt midler til 
kompetansehevende tiltak i 2021 
Helsedirektoratet utlyser årlig midler til kompetansehevende tiltak 
for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for kommuner. 
Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter og 
pårørende. Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med 
«Lindring i nord» behandlet søknadene for de nordnorske fylkene. 
Det var mange søknader om overføring av midler fra i fjor og få nye 
søknader på grunn av pandemien. Oversikt kommunale prosjekter  
 

Oppfølging av Meld. St. 24 (2019–2020)  
Lindrende behandling og omsorg 
Stortingsmeldingen ble overlevert til Stortinget våren 2020. 
Stortinget vedtok meldingen i november 2020. Det skal blant annet 
utarbeides en forpliktende handlingsplan for lindrende behandling 
og omsorg. Les mer  
Dette arbeidet er i gang og det er utpekt en bredt sammensatt 
referansegruppe for å gi innspill til arbeidet.  
 
 

Tilskudd til utviklingsprogram for hjemmetid og 
hjemmedød for kommuner 
Helsedirektoratet utlyser 3 mill. kroner til kommuner for etablering 
av utviklingsprogram for hjemmetid og hjemmedød. De 
kommunene som blir innvilget sine søknader i 
utviklingsprogrammet, får tilskudd tre år på rad, under 
forutsetning at det bevilges midler over statsbudsjettet. Det må 
søkes om midler for hvert budsjettår. Utviklingsprogrammet inngår 
som et av tiltakene i Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende 
behandling og omsorg. Søknadsfrist er 15.oktober. 
Les mer om tilskuddet 
 

Nytt om subkutane infusjonspumper 
CADD®-Solis VIP infusjonspumpe skal etterhvert erstatte CADD-
Legacy® PCA Model 6300, som nå er gått ut av produksjon. CADD®-
Solis VIP har flere bruksområder og kan i tillegg til subkutan 
behandling av smerte og andre symptomer, også anvendes til 
infusjon av antibiotika, væske, total parenteral ernæring eller 
medikamentell kreftbehandling. CADD-Legacy® vil kunne brukes 
framover, og det vil være mulig å sende pumpene til service og 
bestille utstyr. Foreløpig har kun Behandlingshjelpemidler ved 
UNN HF har kjøpt inn CADD®Solis VIP infusjonspumper for 
hjemmebehandling. Vi har samlet informasjon om CADD®Solis VIP 
på hjemmesiden vår 

 

Verdensdagen for hospice og palliasjon   
er den 9.oktober. Vi oppfordrer dere til å markere dagen i deres 
kommune eller arbeidssted. Flott om vi får synliggjort behovene til 
en sårbar pasientgruppe og bidra til å skape åpenhet om alvorlig 
sykdom og død.  

 
Nettverksmøter 
Nettverksmøter for ressurssykepleiere i kreft og lindrende 
behandling ble arrangert med lyd / bilde løsninger på Norsk 
helsenett i vår. Vi sender ut informasjon om høstens 
nettverksmøter på mail til nettverkene. Det er fremdeles ikke 
bestemt om det blir digitale eller fysiske møter i høst.  

http://www.unn.no/lin
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-pasienter-skal-fa-mulighet-til-vurdering-fra-ekspertpanelet/id2845685/
https://www.helfo.no/om-helfo/digitale-tjenester-fra-helfo/ny-losning-for-individuell-soknad-om-stonad-pa-bla-resept-fra-2020
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt#mål-for-ordningen
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2020/03/kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt/
https://unn.no/fag-og-forskning/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-lindring-i-nord#kommunale-prosjekter
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79681
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/utviklingsprogram-hjemmetid-og-hjemmedod?fbclid=IwAR0NOg0f6E8hXi1T-v3FQSRyLc6WHw5VnS1-ibSmwfZgg_AbmHvAPScvkG0#regelverk-dette-ma-vaere-med-i-s%C3%B8knaden
https://unn.no/fag-og-forskning/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-lindring-i-nord/praktisk-palliasjon#kontinuerlig-subcutan-medikamenttilforsel
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Vi ønsker dere en riktig god sommer! 

 

EAPC 2021 
– 17th World Congress Of The European Association For Palliative 
Care, «Exploring New Dimensions», 6.-8. oktober 2021. Det blir 
også i år en digital konferanse. Det er satt en dag til barnepalliativt 
fokus. For program og mer informasjon 
 

Landskonferansen i palliasjon 2022 

14.-16. september i Molde. Følg med her 

 
Digitale ressurser: 
Åpenhet om døden 
er et av fokusområdene i stortingsmeldingen i palliasjon. 
Etikksatsingen i KS har fått i oppdrag av Helse- og 
omsorgsdepartementet å bidra til økt kompetanse om etiske 
utfordringer i møte med livets siste fase. De har utviklet et  
e-læringsverktøy som består at to filmer, en veileder i 6-
trinnsmodellen og en guide for hvordan man kan lede samlingene.  
Dette finnes på Etikksatsingens nettside på KS.no og KS læring. Det 
er også utarbeidet en arbeidsbok som kan bestilles på  
ordre@ lupro.no 

 
Hjelpepodden  
er en podkast om ordninger for pasienter og pårørende ved 
sykdom. Podkasten består av korte snutter med aktuelle tema som 
Pleiepenger i livets sluttfase og Kart og kompass i hjelpeapparatet.    
Den er av sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos og 
produsert av Haraldsplass Diakonale sykehus og VID Vitenskaplige 
høgskole. Til Hjelpepodden 

 

Landskonferanse i kreftsykepleie 2021 
15 – 17. september 2021 i Kristiansand  
Tittelen på konferansen er «Tett på men ved siden av» 
Konferansen er fulltegnet og registeringssiden er nå stengt, men 
det er mulig å sette seg på venteliste. 
For program og mer informasjon 
 
 
 
 
 
Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling for 
tjenester til personer med utviklingshemming  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet har 
utviklet opplæringsmateriell i grunnleggende lindrende omsorg 
relatert til personer med utviklingshemming. Kurset er for både 
faglært og ufaglært personale og består av 6  
e-lærings moduler og et opplæringshefte som kan bestilles. Les her  
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har en temaside 
om smerter og smertebehandling til samme pasientgruppe.  
Les her 

 
Kompetanseområde palliativ medisin  
Kurset er i moduler og utarbeidet til bruk i internundervisning for 
utdanningskandidater i Kompetanseområde palliativ medisin, men 
kan være nyttig for alle leger og sykepleiere som arbeider med 
palliasjon. Nettkurset er utviklet av en arbeidsgruppe i Norsk 
forening for palliativ medisin og ligger på kompetanseområde for 
palliativ medisin på legeforeningens nettside  
 
 
 
 

       Fagfeltnytt 

Management of Dyspnea in Advanced Cancer: ASCO Guideline  
Hui et al (2021). Journal of Clinical Oncology®. ASCO Guideline om behandling av dyspné hos pasienter med avansert kreft. Et ekspertpanel 

har gjort litteratursøk og utarbeidet både medikamentelle og ikke medikamentelle behandlingsalternativer. Les her 

 

Standardisering av sykepleie Hvordan påvirkes profesjonsutøvelsen?  

En kvalitativ studie med utgangspunkt i en standardisert tiltaksplan til døende pasienter 
Brattgjerd, M. (2021) Ph.d. i studier av profesjonspraksis // Nr. 40 - 2021. Nord universitet, Bodø.  Les her  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.eapc-2021.org/
http://www.landskonferansenipalliasjon.no/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etisk-kompetanseheving/lindrende-behandling-og-omsorg/
https://www.kslaring.no/enrol/index.php?id=28932
file://///hn.helsenord.no/UNN-Avdelinger/K3K-klinikk.avd/KREFT/LINDRING%20I%20NORD/Nyhetsbrev/Lindring%20i%20nord/2021/Vår%202021/.%20%20https:/www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/hjelpepodden
https://www.nsf.no/fg/kreftsykepleiere/nyheter/tett-pa-men-ved-siden-av-landskonferanse-i-kreftsykepleie-2021
https://www.nsf.no/fg/kreftsykepleiere/nyheter/tett-pa-men-ved-siden-av-landskonferanse-i-kreftsykepleie-2021
https://www.utviklingssenter.no/prosjekter/lindrende-behandling/kompetanseheving-i-lindrende-omsorg-og-behandling-innenfor-tjenester-til-personer-med-utviklingshemming
https://www.aldringoghelse.no/utviklingshemning/helse-og-sykdom/smerter-og-smartekartlegging/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/faglige-ressurser/nettkurs/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/faglige-ressurser/nettkurs/
https://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/JCO.20.03465
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/Documents/Phd%2040-2021%20FSH%20Marianne%20Brattgjerd%2017x24.pdf

