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FORSIDEN: Lista våren 2010. 
Fotograf er Aina Vibeke Larsen



Norsk helsevesen (les: vi)  står overfor store endringer. Det er det ingen tvil om. Uansett 
hvordan det går med den mye omtalte samhandlingsreformen, hvor omfattende den til 
slutt blir, så vil det skje store og gjennomgripende endringer. Hvorfor? Fordi ”diagnosen” 
er stilt og sykdommen må behandles uansett om den store gjennomgripende ”reformen” 
blir realisert eller ikke. Diagnosen er blant annet at kostnadsveksten i norsk helsevesen 
nærmest er ute av kontroll, at vi står foran tidenes ”eldrebølge”, og at vi har en kraftig 
vekst av livsstilrelaterte sykdommer og kroniske syke. Det betyr at det må gjøres grep 
både i og mellom de ulike  delene av helsevesenet for å møte utfordringene. Og det er 
ingen ting som tyder på at utfordringene i vårt fagområde blir mindre – snarere tvert imot.

Nå er vi ikke helt ukjente med endringer i helsevesenet. Jeg antar at de aller fleste av våre 
faggruppe-medlemmer har opplevd organisasjonsmessige og ledelsesmessige endringer 
de siste 2-3 årene. Mange har fått ny leder, blitt presentert for ny organisasjonsstruktur, 
kanskje flyttet inn i nye lokaler, fått nye turnusordninger, eller kanskje sågar blitt overflyt-
tet til en ny avdeling på grunn  av innsparinger, nedbemanning eller av andre årsaker. Det 
betyr at vi er blitt ganske så tilpasningsdyktige, og så lenge endringene virker faglig godt 
begrunnede, fornuftige, logiske og til beste for pasientene våre, så vil nok de fleste av oss 
gjøre så godt vi kan for å imøtekomme de nye behovene. 

Samtidig er det viktig at både de som utformer de nasjonale strategiene, de som leder 
helseforetak og kommuner, og de som er ledere på avdelingsnivå forstår at ”endringer” 
også kan ha negative sider – spesielt hvis de kommer svært hyppig. Ikke minst hvis man 
er opptatt av god samhandling. For samhandling er ikke bare en skrivebordsøvelse, en 
offentlig utredning eller en reform. Samhandling er relasjoner mellom mennesker. Mellom 
pasient, pårørende og helsepersonell. Mellom kollegaer. Mellom mennesker i avdelinger, 
mellom ulike institusjoner og forvaltningsledd. God samhandling utvikler seg over tid. I 
tillegg til faglig kunnskap og gode rutiner dreier det seg også om tillit og trygghet – om å 
skape en samhandlingskultur med pasienten i sentrum. Det skjer over tid. 

Det betyr at man skal ha en grundig vurdering av hvilke organisasjonsendringer som skal 
gjennomføres – og når de skal gjennomføres. Endringer ”for endringens skyld”, fører bare 
til utrygghet. Sannsynligvis også til dårligere prestasjoner og høyere sykefravær, som i 
neste omgang kan ramme pasientene. Da har endringen virket mot sin hensikt.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle medlemmene i faggruppen en riktig god sommer. Ja, 
overgangen fra vinter til vår og sommer er iallfall en endring som jeg setter pris på. Nå 
står vi foran en tid med lange lyse sommerkvelder – forhåpentligvis også en tid med sol 
og varme. Min oppfordring til dere er å nyte den så godt dere kan,  til å kose dere og til å 
samle energi til høsten setter inn igjen. 

Ha en strålende sommer alle sammen.
Kristin Wolden, leder

Kristin Wolden
leder
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Velcade «Janssen-Cilag»
Proteasominhibitor, cytostatikum ATC-nr.: L01X X32
PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE 3,5 mg: 1 hetteglass inneh.: Bortezomib 3,5 mg, som mannitol borsyreester.
Indikasjoner: I kombinasjon med melfalan og prednison for behandling av pasienter med tidligere ubehandlet multippelt myelom og som ikke er egnet for høydose kjemoterapi
med benmargstransplantasjon. Monoterapi for behandling av pasienter med progressiv multippelt myelom, som har fått minst 1 tidligere behandling og som allerede har
gjennomgått, eller ikke er aktuell for benmargstransplantasjon. Dosering: Etter rekonstituering inneholder 1 ml injeksjonsvæske 1 mg bortezomib. Rekonstituert oppløsning gis
som 3-5 sekunders i.v. bolusinjeksjon via perifert eller sentralt venekateter, etterfulgt av skylling med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml til injeksjon. Behandlingsstart og
administrering skal skje under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring i bruk av kjemoterapeutika. Monoterapi: Anbefalt startdose: 1,3 mg/m2 kroppsoverflate 2 ganger ukentlig i
2 uker (dag 1, 4, 8 og 11) etterfulgt av en 10 dagers hvileperiode (dag 12-21). Denne 3 ukers perioden er definert som én behandlingssyklus. Det skal være minst 72 timer
mellom hver dosering. Det anbefales at pasienter med påvist full respons får 2 tilleggssykluser. Pasienter som responderer, men ikke oppnår fullstendig remisjon, anbefales totalt
8 sykluser. Det foreligger begrenset med data mht. gjentatt behandling. Dosejustering ved monoterapi: Behandlingen må stoppes ved grad 3 (G3) ikke-hematologisk eller grad
4 (G4) hematologisk toksisitet, med unntak av nevropati. Så snart toksisitetssymptomene forsvinner, kan behandlingen gjenopptas med 25% redusert dose. Hvis toksisiteten
vedvarer eller gjenoppstår ved laveste dose, må seponering overveies, så fremt fordeler ikke klart oppveier risiko. Ved bortezomibrelaterte nevropatiske smerter og/eller perifer
nevropati, skal pasienten behandles som angitt i tabell 1. Pasienter med etablert alvorlig nevropati kan bare behandles etter grundig nytte-risikovurdering.
Tabell 1: Anbefalt dosejustering ved bortezomibrelatert nevropati:
Alvorlighetsgrad av nevropati Dosejustering
G1 (parestesi, svakhet og/eller tap av Ingen tiltak
reflekser) uten smerte eller tap av funksjon
G1 med smerte, eller G2 (interfererer med funksjon, Redusere til 1 mg/m2

men ikke med vanlige daglige aktiviteter)
G2 med smerte, eller G3 (interfererer Behandlingen stoppes inntil toksisitetssymptomene forsvinner. Når
med vanlige daglige aktiviteter) toksisitetsproblemet er løst, kan behandlingen gjenopptas med redusert 

dose på 0,7 mg/m2 og endring i behandlingsregimet til 1 gang ukentlig
G4 (sensorisk nevropati som er invalidiserende eller motorisk nevropati Seponering
som er livstruende eller fører til paralyse) og/eller alvorlig autonom nevropati
Kombinasjonsbehandling: Anbefalt dosering: Administreres som 3-5 sekunders i.v. bolusinjeksjon i kombinasjon med oral melfalan og oral prednison i 9 behandlingssykluser à
6 uker, som vist i tabell 2. I syklus 1-4 administreres bortezomid 2 ganger i uken, i syklus 5-9, 1 gang i uken. Melfalan og prednison skal begge gis oralt på dag 1,2,3 og 4
den 1. uken av hver syklus.
Tabell 2: Dosering ved kombinasjonsbehandling.
Bortezomib 2 ganger i uken (syklus 1-4) Bortezomib 1 gang i uken (syklus 5-9)
Uke Vc (1,3 mg/m2) m (9 mg/m2) Uke Vc (1,3 mg/m2) m (9 mg/m2)

p (60 mg/m2) p (60 mg/m2)
1 Dag 1 Dag 1 1 Dag 1 Dag 1

– Dag 2 – Dag 2
– Dag 3 – Dag 3
Dag 4 Dag 4 – Dag 4

2 Dag 8 – 2 Dag 8 –
Dag 11 –

3 Hvileperiode Hvileperiode 3 Hvileperiode Hvileperiode
4 Dag 22 – 4 Dag 22 –

Dag 25 –
5 Dag 29 – 5 Dag 29 –

Dag 32 –
6 Hvileperiode Hvileperiode 6 Hvileperiode Hvileperiode
Vc: Bortezomib, M: Melfalan, P: Prednison.
Dosejustering og gjenoppstart av behandling ved kombinasjon med melfalan og prednison: Før initiering av ny behandlingssyklus bør platetallet være ≥70 x 109/liter, absolutt
nøytrofiltall (ANC) ≥1,0 x 109/liter og ikke-hematologisk toksisitet bestemt til grad 1 eller baseline. 
Tabell 3: Dosejustering under pågående sykluser.
Toksisitet Dosejustering eller utsettelse
Hematologisk toksisitet i løpet av 1 syklus:
Forlenget grad 4 nøytropeni eller rombocytopeni, eller trombocytopeni Vurder 25% reduksjon av melfalandosen
med blødninger i tidligere sykluser neste syklus.
Platetall ≤30 x 109/liter eller ANC ≤0,75 x 109/liter Bortezomib seponeres.
på doseringsdag for bortezomib (ikke dag 1)
Flere bortezomibdoser må stoppes (≥3 doser i syklus med bortezomib Bortezomibdose bør reduseres med 1 doseringsnivå (fra 1,3 mg/m2 til 
2 ganger i uken, eller ≥2 doser i syklus med bortezomib 1 gang i uken) 1 mg/m2, eller fra 1 mg/m2 til 0,7 mg/m2).
Grad ≥3 ikke-hematologisk toksisitet Bortezomib seponeres inntil toksisitetssymptomer er redusert til grad 1 

eller som ved baseline. Behandlingen kan da gjenopptas på 1 doseringsnivå
lavere (fra 1,3 mg/m2 til 1 mg/m2, eller fra 1 mg/m2 til 0,7 mg/m2).
Ved nevropatisk smerte og/eller perifer nevropati: Se tabell 1.

Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt, pga. manglende data. Eldre >65 år: Det foreligger ingen holdepunkter for at dosejustering er nødvendig. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller bor. Betydelig nedsatt leverfunksjon. Akutt diffus infiltrerende lunge- og perikardlidelse. Forsiktighetsregler: Gastrointestinal
toksisitet inkl. kvalme, diaré, oppkast og obstipasjon er svært vanlig. Tilfeller av ileus er rapportert, og pasienter med forstoppelse bør derfor overvåkes nøye. Hematologisk
toksisitet er svært vanlig, og vanligst er kortvarig trombocytopeni. Platetallet er lavest på dag 11 i hver syklus. Gjennomsnittet av de lavest målte platetall, nadir, var ca. 40%
av utgangsverdien. Hos pasienter med avansert myelom er alvorlighetsgraden relatert til platetall før behandling. Platetall bør overvåkes før hver dosering. Behandlingen bør
utsettes når platetallet er <25,000/μl, og igangsettes igjen med lavere dose når platetallet er normalisert. Potensiell nytteverdi av behandling bør vurderes nøye mot risikoen,
spesielt ved moderat til alvorlig trombocytopeni og blødningsrisiko. Telling av alle blodlegemer, inkl. trombocytter, skal derfor gjentas ofte. Behandlingen er svært ofte forbundet
med perifer nevropati, hovedsakelig av sensorisk karakter. Imidlertid har det vært rapportert tilfeller av alvorlig motorisk nevropati med eller uten perifer nevropati av sensorisk
karakter. Insidensen av perifer nevropati øker tidlig i behandlingen og er observert høyest ved behandlingssyklus 5. Nøye overvåkning anbefales mht. symptomer, som f.eks.
brennende følelse, hyperestesi, hypoestesi, parestesi, uvelfølelse, nevropatisk smerte eller svakhet. Ved ny eller forverret perifer nevropati bør pasienten gjennomgå nevrologisk
utredning, og dosejustering kan være påkrevd. Støttebehandling har vært benyttet ved nevropati. Bortezomib kan enten relateres direkte til autonom nevropati eller forverre
underliggende tilstand som diabetisk eller amyloidotisk nevropati. Autonom nevropati kan muligens bidra til postural hypotensjon og alvorlig obstipasjon med ileus. Informasjon
er imidlertid begrenset. Kramper er sjeldent rapportert hos pasienter uten tilsvarende sykehistorie eller epilepsi. Ekstra forsiktighet er nødvendig ved behandling av pasienter
med risikofaktorer for kramper. Ortostatisk/postural hypotensjon av mild til moderat karakter er assosiert med behandlingen, og observert gjennom hele behandlingsperioden.
De fleste trenger behandling inkl. justering av antihypertensiva, rehydrering eller administrering av mineralkortikoider og/eller sympatomimetika. Et mindretall får
synkopeepisoder. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter som har hatt synkope i forbindelse med bruk av legemidler forbundet med hypotensjon eller som er
dehydrerte. Pasienten bør instrueres om å rådføre seg med lege ved svimmelhet, ørhet eller tegn til besvimelse. Akutt utvikling eller forverring av stuvningssvikt, og/eller
nyoppstått reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, er rapportert. Væskeretensjon kan være predisponerende faktor for tegn og symptomer på slik hjertesvikt. Pasienter
med risikofaktorer for eller eksisterende hjertelidelse bør følges nøye. Isolerte tilfeller av forlenget QT-intervall er sett. Det er rapportert om sjeldne tilfeller av akutt, diffus og
infiltrerende lungelidelse av ukjent etiologi, f.eks. pneumoni, lungeinfiltrasjon og «acute respiratory distress syndrome» (ARDS), hvorav enkelte fatale. Røntgen thorax anbefales
før behandling for å avgjøre om ytterligere diagnostiske tiltak er nødvendig, samt fungere som baseline for mulige lungeendringer etter behandling. Kontinuerlig bortezomib-
og daunorubicin-infusjon over 24 timer sammen med høydose cytarabin (2 g/m2 daglig) anbefales ikke. Nyoppståtte eller tiltagende lungesymptomer (f.eks. hoste,
tungpustethet) bør utredes umiddelbart, og hensiktsmessig behandling igangsettes. Nytte-risikoforholdet må vurderes før fortsettelse av behandlingen. Tilfeller av alvorlige
bivirkninger har vist seg å øke ved mild til moderat nyresvikt. Renale komplikasjoner er hyppige hos pasienter med multippelt myelom. Slike pasienter bør overvåkes nøye.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon bør behandles med største forsiktighet og dosereduksjon vurderes. Sjeldne tilfeller av akutt leversvikt er rapportert hos pasienter som
samtidig mottar flere andre legemidler og som har alvorlige underliggende medisinske lidelser. Andre rapporterte leverreaksjoner omfatter hepatitt, økning i leverenzymer og
hyperbilirubinemi, som kan være reversibelt ved seponering. Tumorlysesyndrom kan oppstå, spesielt hos pasienter med stor tumormasse før behandling. Disse pasientene bør
monitoreres grundig og adekvate forholdsregler tas. Følgene av proteasomhemming ved sykdommer assosiert med proteinakkumulering, som f.eks. amyloidose, er ukjent og
forsiktighet bør utvises. Potensielle immunkompleksmedierte reaksjoner som serumsykdomlignende reaksjon, polyartritt med utslett og proliferativ glomerulonefritt er mindre
vanlig. Bortezomib bør seponeres ved alvorlige reaksjoner. Forsiktighet må utvises ved håndtering av maskiner eller bilkjøring. Interaksjoner: Nøye monitorering ved samtidig
bruk av legemidler som er kraftige CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, ritonavir) og CYP 2C19-hemmere (fluoksetin), samt CYP 3A4-indusere (rifampicin). Forsiktighet bør
utvises ved kombinasjon med CYP 3A4- eller CYP 2C19-substrater. Ved samtidig bruk av orale antidiabetika bør det utvises forsiktighet og normal leverfunksjon bør bekreftes.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen kliniske data vedrørende bruk under svangerskap foreligger. Teratogenisitet er ikke fullt ut undersøkt. Dyrestudier viser ingen
effekt på embryo/fosterutvikling hos rotte eller kanin ved høyest maternalt tolererte dose. Dyrestudier for å undersøke virkningen på partus og postnatal utvikling er ikke
gjennomført. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Menn og kvinner i fertil alder må bruke effektiv prevensjon under og i 3 måneder etter behandling.
Hvis bortezomib blir brukt under graviditet, eller pasienten blir gravid under behandlingen, må hun informeres om potensiell risiko for fosteret. Overgang i morsmelk: Ukjent.
Mulighet for alvorlige bivirkninger hos barnet, og amming skal avbrytes. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Blod: Trombocytopeni, anemi, nøytropeni, leukopeni, lymfocytopeni.
Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, forstoppelse, abdominalsmerter, dyspepsi, løs avføring, øvre abdominalsmerter, flatulens, oppblåst mage, hikke, munnsår, smerter i
svelg/strupe, stomatitt, munntørrhet. Hud: Utslett, pruritus, erytem, periorbitalt ødem, urticaria, kløende utslett, økt svette, tørr hud, eksem. Hørsel: Vertigo. Luftveier: Dyspné,
funksjonsdyspné, neseblødning, rhinoré, hoste. Metabolske: Redusert appetitt, dehydrering, hyperglykemi, hypokalemi. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, smerter i ekstremiteter,
muskelkramper, artralgi, knokkelsmerter, perifere hevelser, muskelsvakhet, ryggsmerter, muskel- og skjelettsmerter. Nevrologiske: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati,
hodepine, parestesier, svimmelhet (eksklusive vertigo), smaksforstyrrelser, polynevropati, forverret perifer nevropati, dysestesi, hypoestesi, tremor. Psykiske: Søvnløshet, angst,
forvirring, depresjon. Sirkulatoriske: Hypotensjon, ortostatisk og postural hypotensjon, flebitt, hematom, hypertensjon. Syn: Tåkesyn, øyesmerter. Urogenitale: Redusert
nyrefunksjon, dysuri. Øvrige: Herpes zoster (inkl. disseminert), pneumoni, bronkitt, sinusitt, nasofaryngitt, herpes simplex, «Fatigue», pyreksi, svakhet, stivhet, sykdomsfølelse,
influensalignende symptomer, perifert ødem, smerter, letargi, ødem, brystsmerter, asteni, vekttap. Mindre hyppige: Blod: Lymfadenopati, febril nøytropeni, pancytopeni,
hemolytisk anemi, trombocytopeni purpura. Endokrine: Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon. Gastrointestinale: Paralytisk ileus, abdominal uvelfølelse, raping,
gastrointestinale motilitetsforstyrrelser, munnsmerter, brekninger, antibiotikaassosiert kolitt, endret avføringsmønster, diaré med blødning, gastrointestinal blødning, miltsmerter,
kolitt, dysfagi, øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal reflukslidelse, gastrointestinale smerter, blødning i tannkjøtt, smerter i tannkjøtt, hematemese, hiatushernie, irritabel
tarmsyndrom, petekkier i munnslimhinnen, rektalblødning, økt slimproduksjon, tungebelegg, misfarging av tungen, enteritt, hard avføring, akutt pankreatitt. Hud: Nattesvette,
erytematøst utslett, alopesi, blodutredelser, støtskader, generell pruritus, makuløst utslett, papuløst utslett, hudnoduler, generelt utslett, dermatitt, øyelokksødem,
neglforandringer, fotosensitivitetsreaksjoner, misfarget hud, atopisk dermatitt, endret hårstruktur, varmeutslett, psoriasis, vaskulært utslett, ansiktsødem, trykkømhet, iktyose.
Hørsel: Tinnitus, hørseltap, svekket hørsel, hypoacusis. Lever: Hyperbilirubinemi, hypoproteinemi, hepatitt, leverblødning. Luftveier: Tett nese, hvesing, pleuraeffusjon, heshet,
smerter i brystveggen, hypoksi, lungestuvning, rhinitt, astma, hyperventilering, ortopné, bihulesmerter, klemfølelse i halsen, produktiv hoste, respiratorisk alkalose, takypné,
respirasjonsstans. Metabolske: Hyperkalsemi, -kalemi, -urikemi, -natremi. Hyponatremi, -kalsemi, -magnesemi, -fosfatemi, -glykemi. Økt appetitt, kakeksi, vitamin B12-mangel.
Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, setesmerter, leddhevelser, muskelspasmer, muskelrykninger eller tyngdefølelse, muskelstivhet, hevelse, kjevesmerter. Nevrologiske:
Konsentrasjonsproblemer, kramper, intrakraniell blødning, paraplegi, subaraknoidal blødning, synkope, økt aktivitet, manglende smak, søvnighet, migrene, perifer motorisk
nevropati, rykninger, stillingsavhengig svimmelhet, isjias, kognitive forstyrrelser, mononevropati, pareser, «restless legs»-syndrom, talevansker. Psykiske: Rastløshet, agitasjon,
delirium, forandringer i mental status, humørsvingninger, søvnforstyrrelser, irritabilitet, hallusinasjoner, drømmer med abnormt innhold. Sirkulatoriske: Arytmi, palpitasjoner,
ventrikulær hypokinesi, punkthudblødninger (petekkier), atrieflimmer, takykardi, sinustakykardi, supraventrikulær takykardi, lungeødem, akutt lungeødem, ustabil angina,
angina pectoris, utvikling eller forverring av stuvningssvikt, komplett AV-blokk, hjertestans, hjertesvikt, kardiogent sjokk, hjerteinfarkt, sinusarrest, rødming, hetetokter,
ekkymose, purpura, hjerneblødning, vaskulitt, misfargede vener, utspilte vener, sårblødning, pulmonal hypertensjon, cerebrovaskulære hendelser (CVA), uregelmessig
hjerterytme. Syn: Tørre øyne, konjunktivitt, øyeutsondring, unormalt syn, blødninger, fotofobi, øyeirritasjon, økt tåresekresjon, konjuktival hyperemi, hovne øyne. Urogenitale:
Oliguri, hematuri, proteinuri, hyppig vannlating, akutt nyresvikt, nyresvikt, renal kolikk, tilbakeholdt urin, problemer med vannlating, urininkontinens, korsryggsmerter, plutselig
vannlatingstrang, testikkelsmerter, erektil dysfunksjon. Øvrige: Candida-infeksjon, gastroenteritt, øvre- og nedre luftveisinfeksjon, infeksjon, influensa, soppinfeksjon, sepsis,
urinveisinfeksjon, kateterrelatert infeksjon, hemofilusinfeksjon, pneumokokkpneumoni, postherpetisk nevralgi, bakteriemi, blefaritt, bronkopneumoni, cytomegalovirusinfeksjon,
mononukleoseinfeksjon, varicella, oral candidose, pleuritt, fall, mukøs inflammasjon, kuldefølelse, trykk for brystet, klemfølelse i brystet, flebitt på injeksjonsstedet,
slimhinneblødning, erytem på injeksjonsstedet, nevralgi, ubehag i brystet, lyskesmerter, ekstravasasjon med ømmende inflammasjon, tumor-lysesyndrom, hypersensitivitet,
immunkompleksmediert hypersensitivitet, vektøkning, kateterrelaterte komplikasjoner, post-prosedyremessige smerter og blødning, forbrenning, potensielt
immunkompleksutløste reaksjoner som serumsykelignende reaksjoner, polyartritt med utslett og proliferativ glomerulonefritt. Sjeldne (<1/1000): Sirkulatoriske: Nyoppstått
reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon. Laboratorieverdier: Økte LDH-verdier i blod, økt ALAT og ASAT, økt alkalisk fosfatase i blodet, blodkreatinin, blodurinstoff og
gamma-GT. Økte blodamylaseverdier, økt blodbilirubin, redusert blodfosfat, abnormale leverfunksjonsverdier, redusert antall erytrocytter, redusert antall leukocytter, redusert
bikarbonat i blodet. Økte verdier av CRP. Ukjent frekvens: Encefalopati, hjertetamponade, perikarditt, hjerte- og hjerte-lungestans, ventrikulær arytmi, komplett atrioventrikulært
blokk, atrieflimmer, takykardi, sinus- og ventrikulær takykardi, pneumonitt, pneumoni, interstitiell pneumoni, ARDS, akutt diffus infiltrerende lungelidelse, pulmonær
hypertensjon, respiratorisk svikt, pulmonær alveolær blødning, akutt lungeødem, lungeødem, lungeemboli, perifer emboli, iskemisk kolitt, leversvikt, herpes meningoencefalitt,
angioødem, autonom nevropati, herpes i synsnerven (ophtalmicus), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, septisk sjokk. Overdosering/Forgiftning: Intet
kjent antidot. Ved overdosering skal pasienten overvåkes og adekvat støttebehandling iverksettes for å opprettholde blodtrykk og kroppstemperatur. Egenskaper: Klassifisering:
Proteasominhibitor. Virkningsmekanisme: Hemmer den chymotrypsinlignende aktiviteten til 26S-proteasomet, som degraderer proteiner bundet til ubiquitin. Ubiquitin-
proteasom-koblingen spiller en sentral rolle i reguleringen av omsetningen av spesifikke proteiner og dermed opprettholdelse av homeostase i cellene. Hemming av 26S-
proteasomet forhindrer proteolyse og påvirker derved multiple kaskader av intracellulære signaleffekter, som til slutt resulterer i cancercelledød. Absorpsjon: Gjennomsnittlig Cmax

etter 1. dose: 57 og 112 ng/ml etter doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2. Gjennomsnittlig Cmax ved påfølgende doser: 67-106 og 89-120 ng/ml for doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2.
Proteinbinding: Ikke konsentrasjonsavhengig. In vitro proteinbinding 83%. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum: 1659-3294 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig
halveringstid i eliminasjonsfasen etter multiple doser: 40-193 timer. Hurtigere eliminasjon etter 1. dose sammenlignet med påfølgende doser. Gjennomsnittlig totalclearance:
102 og 112 liter/time etter 1. dose og 15-32 og 18-32 liter/time etter påfølgende doser på hhv. 1 og 1,3 mg/m2. Metabolisme: Primært oksidativt via CYP 3A4, 2C19 og 1A2 in
vitro. Hovedmetabolismeveien er deboronering til 2 deboronerte metabolitter som videre blir hydroksylert til flere metabolitter. Deboronerte metabolitter er inaktive som 26S-
proteasomhemmere. Oppbevaring og holdbarhet: Rekonstituert oppløsning skal brukes umiddelbart etter tilberedning. Kjemisk og fysisk stabilitet for den rekonstituerte
formuleringen er imidlertid dokumentert i 8 timer ved 25°C i originalt hetteglass og/eller sprøyten. Maks. oppbevaringstid i sprøyten er 8 timer.
Pakninger og priser: 1 sett kr 11364,20. Sist endret: 13.11.2009 (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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Jorun  Haugslett
redaktør

som det vi kan lese om i artikke-
len ”Livsviktig hjemmetid”. Ved 
å inkorporere hospicefi losofi en 
og dens verdier i den daglige 
behandling og pleie enten pasi-
enten befi nner seg på sykehusav-
deling, på sykehjem, i hjemmet 
eller på hospice, vil vi kunne 
komme nærmere målet med 
palliasjon, som er best mulig 
symptomlindring og livskvalitet 
for pasienter og pårørende. 

Avslutningsvis vil jeg enda en 
gang oppfordre dere til å komme 
med bidrag til Kreftsykepleie. 
Vi vet blant annet at det foregår 
mange spennende prosjekter 
innen fagutvikling i kommune-
helsetjenesten der kreftsyke-
pleiere spiller en sentral rolle. 
Tildeling av øremerkede midler 
fra Helsedirektoratet til kompe-
tansehevende tiltak og omsorg 
ved livets slutt, har bidratt til at 
mange kommuner har fått satt 
fokus på bedre samhandling 
mellom 1.og 2. linjetjenesten, 
kompetanseheving og ikke 
minst fastlegens rolle. Vi oppfor-
drer kreftsykepleiere og syke-
pleiere som har arbeidet med 
dette til å dele erfaringer til nytte 
og inspirasjon for andre.

Ha en riktig god sommer, 
og god ferie.
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Redaktøren har ordet
eldre i befolkningen, medfører 
at behovet for palliasjon øker. 
Palliasjon, er aktiv behandling, 
pleie og omsorg for pasienter 
med inkurabel sykdom og kort 
forventet levetid. Målet med pal-
liasjon er best mulig symptom-
lindring og livskvalitet for både 
pasienten og de pårørende. Det 
inkluderer lindring av pasientens 
fysiske smerter og andre sympto-
mer, og tiltak rettet mot psy-
kiske, sosiale og åndelige/eksis-
tensielle behov. Dette forutsetter 
god kartlegging og vurdering av 
pasientens  totale tilstand. Det 
krever kunnskaper og kompe-
tanse på høyt nivå. Moderne 
palliasjon ble grunnlagt av dr. 
Cecily Saunders på 1960-tallet, 
og har helt fra starten vært 
vitenskapelig basert, tilsvarende 
andre medisinske områder, og er 
i tillegg forankret i hospicetradi-
sjonen. Hospicefi losofi en bygger 
på kristne grunnverdier som 
nestekjærlighet og barmhjertig-
het med utgangspunkt i holis-
tisk fi losofi , og representerer en 
helhetsforståelse av mennesket. 
Palliativ behandling, pleie og 
omsorg verken fremskynder 
døden eller forlenger dødspro-
sessen, men ser på døden som 
en del av livet.

De fl este pasienter i en pal-
liativ situasjon ønsker å kunne 
tilbringe mest mulig tid hjemme. 
Det stiller store krav til kompe-
tanse og organisering av hjem-
mebasert omsorg. Det vil dess-
verre for mange pasienter være 
urealistisk uten ett eller fl ere 
opphold på institusjon, eller 
med tilbud om ekstra ressurser 

Kjære kollegaer. 
Jeg håper dere har hatt en fi n 
vår. Været skifter gjerne fra dag 
til dag, og for å utnytte dager 
med godt vær, burde vi kanskje 
være fl inkere til ”å gripe dagen”. 
Grip dagen eller Carpe diem, 
som det heter på latin, er en 
gammel og kjent metafor for å 
oppfordre oss mennesker til å 
nyte hver enkelt dag. Det å gripe 
dagen i dag og ikke vente til i 
morgen, er ofte ikke ukjent for 
pasienter som er i en palliative 

livsfase. Dagsform og 
muligheter kan skifte fra 
dag til dag. Dette gjelder 
i stor grad også deres 
pårørende. Sykepleiere 
og andre som skal bidra 
med lindrende behan-
dling, pleie og omsorg 
i denne livsfasen, bør 
være oppmerksomme 
på og kreative i forhold 
til å i møtekomme behov 
for og lyst til å utnytte 
mulighetene når de er 

der. Det oppleves ikke alltid 
like enkelt i en travel hverdag 
hvor det stadig må foretas 
prioriteringer.

Palliativ livsfase defi neres 
noe forskjellig. I realiteten er 
dette en prosess som starter 
når det erkjennes at pasientens 
sykdom er uhelbredelig.  For 
noen pasientgrupper kan denne 
livsfasen pr. defi nisjon strekke 
seg over mange måneder, endog 
år. Moderne kreftbehandling 
medfører at fl ere pasienter med 
kreftsykdom lever lengre med 
kreftdiagnosen. Økende fore-
komst av kreft og økende antall 

Du angår meg fordi du er
Du angår oss inntil det siste 
øyeblikk av ditt liv
Og vi vil gjøre alt vi kan for å 
hjelpe deg til å dø i fred – men også 
å leve til du dør

Cicely Saunders   
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”Jeg ser en lysning i tunnelen”

”Jeg har en tro som gir meg trøst”

”Jeg kan huske lykkelige/gode stunder” 

”Jeg har en indre styrke”

Illfotto: mogufi le.com
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Introduksjon

Håp er identifi sert som et viktig 
element hos kreftpasienter (1) og 
er viktig både for nydiagnostiserte 
kreftpasienter, for pasienter som 
får tilbakefall av kreft, samt hos 
dem som har en langt framskre-
den sykdom (2-4). Når man er i 
situasjoner hvor man trues med å 
miste noe, hvor livet er preget av 
usikkerhet eller lidelse, der er håp 
beskrevet som en viktig faktor for 
mestring (5). Håp er også beskrevet 
som en effektiv mestringsstrategi 
ved at håpet gir pasientene en 
styrke i vanskelige situasjoner, ved 
at de fi nner mening med livet og 
ved at de kan oppnå ønskede mål 
(2-3, 6-8). 

Karin Dufault og Benita C. 
Martocchio defi nerer håp på 
følgende måte: ”Håp er en fl er-
dimensjonal dynamisk livskraft 
som er karakterisert ved en tillit til 
framtiden man kan feste tiltro til, 
men som likevel kan være usikker 
med hensyn til å oppnå et framtidig 
gode som for den som håper, er 
realistisk mulig og personlig betyd-
ningsfullt” (9) (s. 380).

Flere studier har målt håp hos 
kreftpasienter ved å bruke Herth 
Hope Index (HHI) (3, 7, 10-15). 
HHI måler håp på en skala med 12 
spørsmål med en mulig skår fra 12 
til 48. I ulike studier blant kreft-
pasienter som har benyttet HHI, 
har håpet variert fra 30.8 til 40.3 
(11) (7). Imidlertid er utvalgene i 
de fl este studiene relativt små, og 

de fl este er utført i Taiwan. Det kan 
være problematisk å sammenligne 
resultater fra ulike kulturer da man 
vet lite om hvordan både innhold 
og styrke av håp varier mellom 
ulike kulturer. 

For å kunne beskrive hvordan 
det å ha en kreftdiagnose påvir-
ker en pasients håp er det viktig å 
kunne sammenligne håp hos pasi-
enter med kreftdiagnose med håp 
hos normalbefolkningen. Denne 
sammenligningen er ikke gjort 
tidligere. 

Kreftpasienters håp synes å være 
truet av fl ere fysiske og psykiske 
forhold (16), og dårlig symptom-
lindring er beskrevet som en trussel 
mot håp (17). Et av de hyppigste 
symptomene hos kreftpasienter 
er smerte (18), og det er derfor av 
interesse å studere håp hos denne 
pasientgruppen.

Utvalg og datainnsamling

Denne studien er en del av en 
europeisk studie; European 
Pharmacogenetic Opioid Study 
(EPOS) (19). Deltakere i studien 
er pasienter som på det aktuelle 
tidspunkt var inneliggende på 
Radiumhospitalet. 

Utvalgskriteriene for å delta i 
studien var at pasientene måtte ha 
brukt opioider mot kreftsmerter 
minimum tre dager, ha en verifi sert 
kreftdiagnose, være mer enn 18 
år og at det måtte være mulig å ta 
blodprøve av dem. Alle pasientene 

måtte gi informert samtykke for å 
være med i studien. Av et tilfeldig 
utvalg på 1571 kreftpasienter, brukte 
342 opioider. Totalt ble 225 pasi-
enter inkludert i denne studien. En 
nærmere redegjørelse av rekrutte-
ringsprosedyren er beskrevet tid-
ligere (20).

Etter at pasientene hadde sagt 
seg villig til å delta i studien, ble 
de spurt om å svare på fl ere spørre-
skjema. Dersom de ikke kunne svare 
på egenhånd, leste en forsknings-
sykepleier spørsmålene for dem og 
registrerte svarene (n = 173). 

For å kunne få en bedre 

Håp hos kreftpasienter 
med smerte sammenlignet 
med normalbefolkningen

Artikkelen er skrevet av Inger Utne 
og Tone Rustøen

Inger Utne
Høgskolelektor og 
stipendiat ved Høgskolen 
i Oslo. Utne underviser 
i kreftsykepleie, og 
arbeider med Prosjektet 
”Smerter, håp og mestring 
hos kreftpasienter med 
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for sykepleierutdanning, 
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forståelse av håpet som kreftpa-
sientene med smerte rapporterte, 
ble deres svar sammenlignet med 
data fra normalbefolkningen (21). 
Fire tusen nordmenn i alderen 19 
til 81 år fi kk tilsendt spørreskjema 
i posten og kun 1825 svarte på mer 
enn 80 % av spørsmålene på HHI, 
hvilket var nødvendig for å kunne 
regne ut en totalskår for håp.

Datainnsamling

Data ble samlet inn ved hjelp av 

spørreskjema som pasientene fylte 
ut en gang.

Bakgrunnsopplysninger
Spørreskjemaet kartla alder, kjønn, 
utdannelse, ekteskapelig status og 
arbeidssituasjon. Av kliniske data 
ble det samlet inn opplysninger om 
kreftdiagnose, hvor lenge de har 
hatt kreft, eventuelle tilleggsdiag-
noser og forekomst av metastaser. 
Pasientenes fysiske funksjons-
status ble kartlagt av forsknings-
sykepleier ved hjelp av Karnofsky 
Performance Status (KPS) skala fra 

0 (død) til 100 (normal fysisk funk-
sjon) (22).  

Håp ble målt ved bruk av 
HHI. Instrumentet er laget ut i fra 
Dufault and Martocchio sin defi -
nisjon av håp (9) og består av 12 
spørsmål (23). Svaralternativene 
på hvert spørsmål er en fi re-punkts 
skala fra ”helt uenig” til ”helt enig”. 

Ved å summere svarene på alle 
enkeltspørsmålene kan skjemaet gi 
en skår fra 12 til 48. Jo høyere skår, 
desto sterkere håp. Man kan også 
få en skår på de enkelte spørsmål 
(fra 1 til 4). Mange studier har 
brukt dette skjemaet (3, 7, 10-15) 
Skjemaet er oversatt til norsk (24) 
og har vist seg å fungere godt i 
Norge (13, 23, 25-26).

Smerte
Smerteintensitet (smerte nå, så vel 
som minst, i gjennomsnitt og verst) 
de siste 24 timene ble målt ved 
på en numerisk skala fra 0 (ingen 
smerte) til 10 (så ille man kan 
tenke seg).

Resultater

Utvalget
Som vist i Tabell 1, var majoriteten 
av utvalget kvinner (52 %) med 
en gjennomsnittsalder på 60.7 år 
(SD = 12.3). Nesten to tredjedeler 
(65.1 %) var gift og 97 % var ikke i 
arbeid. Kun 29 % hadde høyskole 
eller universitetsutdannelse. Det var 
i gjennomsnitt 2.1 år (SD 3.5 år) 
siden kreftdiagnosen ble oppdaget 
og i gjennomsnitt hadde pasientene 
1.1 (SD 1.1) tilleggssykdom. Den 
hyppigste krefttypen var mage-tarm 
kreft (15 %), og 70 % hadde metas-
tatisk sykdom. Pasientene hadde i 
gjennomsnitt en KPS skår på 65 (SD 
15.6).

HHI skår  
Som vist i Tabell 2, hadde pasientene 
en gjennomsnittskåre på 38.0 (SD 
4.3) på HHI. Gjennomsnittskår på 
enkeltspørsmålene på HHI varierte, 
fra 2.6 (SD 0.8) på spørsmålet “Jeg 
er redd for hva framtiden vil bringe” 
til 3.6 (SD 0.5) på spørs-målet “Jeg 
kan huske lykkelige/gode stunder”. 

Forskjellen i håpskårene mellom 
inneliggende kreftpasienter med 
smerte og normalbefolkningen er vist 
i Tabell 2. Kreftpasienter med smerte 
hadde signifi kant høyere totalskår 
på HHI enn normal-befolkningen. 

Håp hos kreftpasienter med smerte

Tabell 1 – Demografi ske og kliniske karakteristika av inneliggende 
kreftpasienter med smerte*

Karakteristika  Gj.sn. (SD); Range

Alder (år)  60.7 (12.3), 18 to 86
Karnofsky Performance Status skår 64.9 (15.6), 20 to 90
Antall tilleggssykdommer 1.1 (1.1), 0 to 5
Lengde på kreftdiagnose (år) 2.1 (3.5), 0 to 21.5
       n (%)
Kjønn: Mann 107 (47.6)
 Kvinne 118 (52.4)
Ekteskapelig status: Gift 142 (65.1)
 Ugift 49 (22.5)
 Enke/enkemann 27 (12.4)
Utdanning: Grunnskole  135 (62.5)
 Videregående 32 (14.8)
 Høgskole/universitet 49 (22.7) 
Arbeid: Ja 7 (3.2)
 Nei 210 (96.8) 
Kreftdiagnose:
 Andre 53 (23.6)
 Gastrointestinal 33 (14.7)
 Gynekologisk 32 (14.2)
 Lunge 27 (12.0)
 Prostata 21 (9.3)
 Bryst 21 (9.3)
 Urologisk 11 (4.9)
 Flere krefttyper 9 (4.0)
 Hematologisk 9 (4.0)
 Ukjent opprinnelse 9 (4.0)

Metastaser: Ja 157 (69.8)
 Nei 68 (30.2) 

*Det var ikke alltid 225 som svarte på alle spørsmålene fordi noen pasienter unnlot å 
svare på enkeltspørsmål. 
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Pasientene hadde også høyere skår 
på 4 av 12 spørsmål enn normalbe-
folkningen. Imidlertid hadde kreft-
pasientene signifi kant svakere håp 
på spørsmålet “Jeg er redd for hva 
framtiden vil bringe”. 

Smerte
Som vist i Figur 1, hadde pasi-
entene i gjennomsnitt en smerte 
akkurat nå på 2.7 (SD 2.2). Den 
minste smerten de følte var i gjen-
nomsnitt 1.9 (SD 1.7), mens de 
rapporterte å ha gjennomsnittlig 
smerte på 4.3 (SD 2.4). Den verste 
smerten rapporterte de til å være 
5.1 (SD 2.6).

Diskusjon

Denne studien er den første som 
sammenligner kreftpasienters sitt 
håp med normalbefolkningen. Som 
vist i Tabell 2, rapporterer kreft-
pasientene med smerte høyere håp 
enn normalbefolkningen. Selv om 

den gjennomsnittlige forskjellen er 
liten, kan den være klinisk inter-
essant. I en studie som studerte 
effekten av en psykososial håpsin-
tervensjon blant hjemmeværende 
eldre pasienter i palliative fase av 
kreftsykdommen (27), fant for-
skerne en effekt (ved bruk av HHI) 
tilsvarende den forskjellen vi fant 
i vår studie. Gjennom kvalitative 

intervju i den samme studien, fant 
forskerne at den målte effekten av 
intervensjonen var klinisk viktig.

At kreftpasienter har høyere håp 
enn normalbefolkningen, kan synes 
overraskende. Siden håp er beskre-
vet som en viktig faktor for mestring 
når mennesker er i situasjoner hvor 
de mister noe, hvor livet er preget av 
usikkerhet eller hvor de lider (5), er 
funnet ikke like overraskende. De 
vansker som en kreftdiagnose fører 
med seg, sammen med de forand-
ringer som skjer i et menneskes liv 
ved alvorlig sykdom, kan føre til en 
omdefi nering av hva som er viktig i 
livet (responsskifte) (28-29). 

Konsekvensen av denne proses-
sen kan resultere i et høyere nivå av 
håp fordi den som er syk, blir mer 
opptatt nettopp av håpet enn da 
personen var frisk. Disse data tyder 
på at håp blir en effektiv mestrings-
strategi for kreftpasienter ved å gi 
pasientene en styrke i vanskelige 
situasjoner, fi nne mening med 
livet og i å oppnå ønskede mål 
(2-3, 6-8). Som en respons på den 
vanskelige situasjonen kreftpasien-
tene er i, kan det være at håp blir 
utviklet som en mestringsstrategi. 
Friske personer trenger ikke å 
bruke håp som en mestringsstrategi 
på samme måte som pasienter med 
kreft gjør.  Det er også vist at men-
nesker med en alvorlig hjertesvikt 
har sterkere håp enn normalbefolk-
ningen (30).

Tabell 2: Forskjell mellom normalbefolkningen og inneliggende kreftpasienter med 
smerte på Herth Hope Indeks- enkeltspørsmål og totalskår.

 Normal- Kreftpasienter
 befolkningen med smerte
 (n=1825)  (n=209)

Enkeltspørsmål på håp Gjennomsnitt Gj.sn.  (SD)  p-value

1 Jeg ser positivt på livet 3.19 3.21 (0.70) .746
2 Jeg har kort- og /eller langsiktige mål 3.10 3.04 (0.71) .223
3 Jeg føler meg helt alene 3.40 3.33 (0.79) .200
4* Jeg ser en lysning i tunnelen 3.02 3.16 (0.65) .002
5* Jeg har en tro som gir meg trøst 2.36 2.68 (0.97) .000
6* Jeg er redd for hva framtiden vil bringe 2.88 2.56 (0.80) .000
7* Jeg kan huske lykkelige/gode stunder 3.46 3.56 (0.51) .006
8* Jeg har en indre styrke 3.21 3.35 (0.55) .000
9 Jeg er i stand til å gi og motta omsorg/ 3.34 3.38 (0.54) .230       
     kjærlighet 
10 Jeg har en følelse av retning i livet mitt 3.03 3.08 (0.63) .274
11 Jeg tror at hver dag har sine muligheter     3.23 3.29 (0.60) .162 
12 Jeg føler at mitt liv har verdi 3.29 3.34 (0.58) .200 

* Total HHI scores Mean (SD) 36.7(4.2) 37.98 (4.31) .000 

* Gjennomsnittscorene er signifi kant forskjellige mellom utvalgene.

Figur 1: Smerteintensitet
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Når man sammenligner svarene 
på enkeltspørsmålene fra dette 
utvalget med normalbefolkningen, 
avdekkes fl ere interessante for-
skjeller. På kun ett av spørsmålene 
fra HHI ble det avdekket at kreft-
pasientene hadde lavere håp enn 
normalbefolkningen: ”Jeg er redd 
for hva framtiden vil bringe”. Dette 
er i samsvar med hva andre for-
skere har funnet. Osse og kollegaer 
(2005) studerte hva kreftpasienter 
var bekymret for. En av de bekym-
ringer som hyppigst forekom, var 
usikkerheten om hvorvidt de var 
i stand til å mestre framtiden. I en 
litteraturgjennomgang av forskning 
rundt palliative kreftpasienter viste 
det seg at en av de største bekym-
ringer var omkring framtiden og 
den innvirkningen deres død ville 
ha på omgivelsene (McPherson, 
Wilson og Murray 2007). Det er 
også vist at ubehandlet kreftsmerte 
øker frykten for framtiden (31). 

Andre spørsmål hvor kreft-
pasientene skilte seg fra normal-
befolkningen var ”Jeg ser en lysning 
i tunnelen”, ”Jeg har en tro som gir 
meg trøst”, ”Jeg kan huske lykke-
lige/gode stunder” og ”Jeg har en 
indre styrke”. 

På disse spørsmålene hadde 
kreftpasientene sterkere håp enn 
normalbefolkningen. Mens det 
første av disse spørsmålene retter 
søkelyset mot framtiden, peker 
spørsmålet ”Jeg kan huske lykkelige/
gode stunder” mot fortiden, mens de 
to andre henspeiler mer til nåtid. 

Selv om håp i sin natur er fram-
tidsrettet, vil både tidligere erfarin-
ger og hvordan man har det i dag, 
påvirke håp.

Det er også interessant å kunne 
notere at dette utvalget av kreft-
pasienter har en totalskår på HHI 
(38.0, + 4.3) som er tilnærmet 
likt med det som er rapportert fra 
Taiwan (10). I denne taiwanske 
studien hvor utvalget besto av inne-
liggende kreftpasienter med ulike 
kreftdiagnoser, rapporterte pasienten 
en totalskår på 37.0 (SD 5.3).

Selv om fl ere forskere har 

foreslått at håp er kulturspesifi kt (11, 
13, 21, 32), tilsier funn fra denne 
studien at kreftpasienter fra vestlige 
og østlige kulturer rapporterer til-
nærmet samme styrke på håp når det 
måles ved hjelp av HHI. Imidlertid 
må det påpekes at ingen av studiene 
fra Taiwan rapporterte skår på enkelt-
spørsmålene, noe som medfører at det 
er ønskelig med fl ere studier mellom 
ulike kulturer for å kunne si noe om 
ulike sider ved håpet er mer relevant 
for noen enn andre.

Da utvalget i denne studien bestod 
av inneliggende kreftpasienter som 
bruker opioider, kan funnene fra 
studien ikke generaliseres til alle kreft-
pasienter med smerte. Konklusjonen 
fra denne studien er at kreftpasienter 
med smerte kan oppleve et respons-
skifte i forhold til håp.
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Krefter i Bevegelse 
skal bidra til at barn og 
unge med kreftsykdom 
raskest mulig gjenvin-
ner funksjon og god 
livskvalitet. 

 

Sett dine egne krefter i 
bevegelse igjen, etter 
en krevende kreftbe-
handling, 

Velkommen til et positivt og energigivende opphold! 

Rehabiliteringsprosjektet  

Krefter i Bevegelse 

Om prosjektet Krefter i Bevegelse 

Bli med på en oppdagelsesferd i dine egne ressurser og møt andre barn 
og unge i samme situasjon som deg.  

I løpet av et to ukers opphold får du prøve ut aktiviteter i et aktivt og     
inkluderende miljø. Positive opplevelser og følelser av mestring styrker       
selvtilliten, gir ny giv og motivasjon.  

 
-et tilbud til barn og unge 

som har eller har hatt 

kreftsykdom 

 
 
Søk om opphold 
gjennom din 
lege nå! 

Prosjektets referansegruppe består av representanter fra Støtteforeningen 
for Kreftsyke Barn, Kreftforeningen, Kreftforeningens Ungdomsgruppe, 
Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehyset Nord-Norge 

Reise og opphold dekkes av det offentlige. For ledsager/ foresatt dekkes 
reise, opphold og opplæringspenger. 

Valnesfjord Helsesportssenter er en landsdekkende rehabiliterings-
institusjon innen spesialisthelsetjenesten. Her bruker vi tilpasset fysisk 
aktivitet som metode. Vi ønsker å gi en  følelse av suksess og mestring da 
vi erfarer at dette har betydningsfull effekt på kropp og sjel. 

Også foresatte/ ledsager  vil tilegne seg nyttig kunnskap og erfaringer  
under oppholdet.  

Ta kontakt på tlf 75 60 21 00 for informasjon om datoer og             
søknadsfrister 

Les mer om prosjektet på www.vhss.no/krefter  

*Prosjektet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet 



Kreftsykepleie nr 2 • 2010 13

Livsviktig hjemmetid 
i livets sluttfase
Fransiskushjelpen har i over 30 år 
jobbet med alvorlig syke og døende 
kreftpasienter som ønsker å være i 
eget hjem. 

Fransiskushjelpen er en diako-
nal stiftelse tilknyttet Den Katolske 
kirke. Den ble i 1956 startet av 
Britta Paus. Opprinnelsen var en 
slags husmorvikartjeneste der kato-
likk hjalp katolikk basert på frivillig 
innsats. 

Et samarbeid mellom 
Radiumhospitalet, Nødhjelpen på 
legevakta og Fransiskushjelpen i 
1976-77, var starten på det som 
etter hvert har utviklet seg til å bli 
etablert som Pleietjenesten slik den 
framstår i dag. 

Pleietjenesten (PT) i 
Fransiskushjelpen fungerer som et 
ambulerende hjemmehospice, og et 
ressurssenter innen palliasjon på 
førstelinjenivå. Det innebærer at 
Fransiskushjelpen var Norges første 
ambulerende hospice som jobbet 
etter hospicefi losofi en (1). 

Pleietjenesten gir omsorg, pleie 
og lindring til hovedsaklig kreftpa-
sienter som ønsker å være hjemme. 
Vi hjelper ca 450 pasienter pr. år. 

Tjenesten gir hjelp til pasienter i 
Oslo uavhengig av tro og livssyn, og 
er fullfi nansiert av Oslo kommune. 
Tjenestene er gratis for pasientene. 

Utviklingen går i retning av 
økende komplekse medisinske situa-
sjoner som håndteres hjemme. 

Helhetlig fokus, kompetanse og 
tett samarbeid rundt pasient og 
pårørende er avgjørende for at den 
siste tiden skal oppleves best mulig. 
En god hjemmetid samt livskvalitet 
er målet. 

Hospicefi losofi en

Hospicefi losofi en er sentral i 
Pleietjenesten ved sin helhetlige 
tenkning der fysiske, psykiske, 
sosiale og åndelige/eksistensielle 
behov vektlegges. Cisley Saunders 
var foregangskvinnen i dette feltet 
med sin utvikling av hospicene i 
England på slutten av 1950-tallet. 
Alvorlig syke og døende skulle få 
god pleie og omsorg i egne hospice-
hus fram til de døde. Saunders 
innførte begrepet ”total pain”. 
Dette innebærer helhetlig pleie og 
omsorg, og ivaretakelse av pasien-
tens og pårørendes psykiske, sosiale 
og åndelige behov. Hun mente at 
all vår erfaring gjennom livet, vår 
livshistorie refl ekteres i hvordan 
vi dør (2). Fransiskushjelpen er 
ikke hospice i den forstand, men 
tar med seg grunntankene, hold-
ningene og verdiene som ligger i 
hospicefi losofi en. 

Livsviktig hjemmetid

Når mennesker kommer i en situa-
sjon hvor de får beskjed om kort 
forventet levetid, er ofte et sentralt 
spørsmål; ”Hva er viktig for meg 
nå i den tiden jeg har igjen? Stilt 
overfor valg om hvor vi ønsker 
å dø, vil nok mange av oss velge 

å være hjemme dersom det lar 
seg gjøre. De fl este ønsker å være 
hjemme sammen med de mennes-
kene som står dem nærmest. Det 
handler om identitet, tilhørighet, 
nærhet, sårbarhet og fortvilelse. Det 
handler om bearbeiding, håp, forso-
ning, og om det å fi nne mening i 
det meningsløse. Når man vet man 
skal dø, handler det om livet i sine 
ytterste grenser. Det handler om 
å leve til man dør. Noen pasienter 
formidler faktisk at de lever ster-
kere etter at de har fått beskjed 
om at de har kort forventet levetid 
igjen. I dette perspektivet blir 
hjemmetiden livsviktig, og hvordan 
tiden blir brukt avgjørende. Det 
handler om å gjøre døden til en del 
av livet i tråd med både hospicefi -
losofi en og defi nisjoner av hva god 
lindrende behandling er (3). 

En presentasjon av Fransiskus-
hjelpens hjemmehospice

Artikkelen er skrevet av Øyunn Granerud

Øyunn Granereud 
Leder for Pleietjenesten 
i Fransiskushjelpen. 
Granerud  er sykepleier 
med videreutdanning i 
psykiatri og veiledning, 
og er Klinisk spesialist i 
sykepleie. Hun er for tiden 
Mastergradsstudent i verdibasert ledelse ved 
Diakonhjemmet Høgskole.
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Hjemmehospice: Omsorg, pleie og 
lindring

Pleietjenesten ønsker å bidra til at 
pasienter og pårørende skal oppleve 
trygghet nok til å være hjemme så 
lenge det er ønsket. Pårørende har 
et stort ansvar i hjemmesituasjonen, 
og vi ønsker å bidra til at pasien-
ten og pårørende opplever best 
mulig livskvalitet den siste tiden. 
Pleietjenesten er derfor organisert 
som et ambulerende hjemme-hos-
pice med tilbud om vaktordninger 
i hjemmet. Pleietjenesten tilbyr 
oppfølgingsbesøk,  symptomlind-
ring, stell, samtaler og veiledning. 
Avlastning for pårørende er viktig 
del av tilbudet.

Tjenesten består av to team. 
Et sykepleierteam og et vaktteam. 
Sykepleieteamet består av åtte avde-
lingssykepleiere som har koordine-
rende primæransvar for sine pasi-
enter. Avdelingssykepleierne drar 
på nettverksmøter på sykehus eller 
på vurderingsbesøk hjemme hos 
pasientene. Det er disse sykeplei-
erne som har ansvaret for oppføl-
ging, løpende dialog med pasienter 
og pårørende, og andre samar-
beidspartnere, slik at pasientene 
får den hjelp de trenger. Roller og 
ansvarsfordeling er viktig her. De 
ansatte i Pleietjenesten har et bredt 
kompetanseområde for å kunne 
ivareta mangfoldet av pasientenes 
behov. Personalet har videreutdan-
ninger innen palliasjon, kreftsyke-
pleie, fl erkulturell omsorg og etikk, 
terapeutisk berøring, veiledning og 
psykiatri.

Vaktteamet består av 14 

personer, hovedsaklig av hjelpe-
pleiere og omsorgsarbeidere, men 
også to sykepleiere. Vaktene er av 
minimum tre timers varighet på 
dagtid, og nattevakter på ti timer 
hos hver pasient. Vaktene blir 
individuelt vurdert ut fra hvem som 
trenger det mest. Helt i avslutnings-
fasen av livet, de siste dagene, kan 
vi øke opp til 24 timers tilsyn. Det 
er ikke mange som gjør bruk av 
det, men det skjer. Da omprioriterer 
vi ressursene, og tar også i bruk vår 
gode ekstravaktstab. Pleietjenesten 
har i tillegg en ”bakvaktsordning” 
med sykepleier i bakvakt hver etter-
middag og natt 365 dager i året. 
Innskrevne pasienter har mulighet 
for å ringe bakvakten, og sykepleier 
kan da dra ut til pasienten på mer 
”akutte” oppdrag, for eksempel en 
akutt ”smertesituasjon” eller ved 
dødsfall. Vår lege i 20% stilling 
har en rådgivende og forordnende 
funksjon i slike situasjoner. Vi får 
tilbakemeldinger på at bakvakts-
telefonen ofte gir trygghet slik at 
pasienten og pårørende oftere kan 
klare perioder uten hjelp. De opp-
lever det trygt å vite at de treffer en 
sykepleier på telefon døgnet rundt 
om behovet skulle dukke opp.

 Siden 2004 har Pleietjenesten 
også brukt frivillige i tjenesten. 
De frivillige bidrar med sosiale og 
praktiske oppgaver. Dette gjør at vi 
kan favne veldig helhetlig. Det er 
imidlertid viktig å understreke at de 
frivillige ikke skal ta over fagopp-
gaver selv om de eventuelt skulle 
være fagutdannet. Et eksempel på 
bruk av frivillige hadde vi i forbin-
delse med at en far hadde kort tid 

igjen å leve. Mor og far var skilt og 
ikke på talefot. For at datteren på 
10 år skulle få trygt samvær med far 
den siste tiden deltok den frivillige 
på disse samværene. Samværene 
var utrolig viktige for både datter 
og far, og det var tid verken vi i 
Pleietjenesten eller hjemmetjenes-
ten hadde mulighet for å prioritere i 
samme grad.

Fleksibilitet og lite byråkrati 

Hvem som helst kan ta kontakt 
med Fransiskushjelpen for å 
henvise en pasient. Det er lagt vekt 
på lite byråkrati og fl eksibilitet i 
tjenesten. Det betyr at det sjelden 
er mer enn noen få dagers vente-
tid før Pleietjenesten kan delta på 
nettverksmøte. Det kan også skje at 
Pleietjenesten får en telefon fra et 
sykehus om en døende pasient med 
forventet levetid på 2-3 døgn, hvor 
pasienten har uttrykt et klart ønske 
om at det som betyr mest er å få 
komme hjem. Da blir alle ressurser 
satt inn for å prøve og få det til. 
Fleksibilitet og lite byråkrati bidrar 
til at tjenesten ofte kan handle 
raskt når det virkelig gjelder. Den 
vanlige saksgangen er imidlertid 
at vi inviteres på nettverksmøte 
sammen med bydelen før pasien-
ten skal utskrives fra sykehus. Et 
godt nettverksmøte der ansatte i 
Pleietjenesten sammen med både 
pasienten, sykehuspersonalet og 
helsepersonell fra bydelen kan 
planlegge hjemmesituasjonen for 
pasienten i forhold til hva behovene 
er. Dette er avgjørende for en god 
utskrivelse, og for best mulig og 
lengst mulig hjemmetid. 

 Pleietjenesten skal være et 
tillegg til offentlige tilbud. Det med-
fører at vi ikke skal overta hjemme-
sykepleiens oppgaver. Vi har nært 
samarbeid med hjemmesykepleien, 
som gjør en  stor innsats for felles 
pasienter, men vi jobber under litt 
forskjellige rammer. Pleietjenesten 
kommer ofte inn med hjelp når 
pasientene har et mer utvidet 

Livsviktig hjemmetid

 “Evnen til å lytte og være genuint 
tilstede der og da, kombinert med 
erkjennelsen av at det ”bildet” vi ser 
bare er en liten del av virkeligheten, 
er utfordrende, men helt nødvendig.”
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pleie- og omsorgsbehov. Det kan 
være at det er behov for  lang tid 
til stell, hjelp til ernæring, samtale 
eller mer avansert oppfølging.  
Samtidig er det slik at vi ønsker 
henvisning tidligere. Dette for å bli 
litt kjent, hilse på og få informert 
om hvordan vi kan bidra med hjelp. 
Det kan bidra til trygghet, samt 
at det er lettere å komme kjapt på 
banen når pasienten blir dårligere.

Livskvalitet er livsviktig

Går man litt dypere ned i hva 
palliasjon faktisk handler om, 
kommer livskvalitet tydelig fram 
(3). Livskvalitet er helt sentralt. 
Best mulig livskvalitet, der begrepet 
defi neres individuelt av pasienten 
og pårørende, legger premisser for 
den pleie og omsorg som gis. Vi må 
derfor spørre: ”Hva er livskvalitet 
for deg? Hva ønsker du nå? Hva 
er viktig for deg i den tiden du 
har igjen”? Svarene vil selvfølgelig 
variere ut fra pasientens subjektive 
opplevelse av hva som gir mening, 
og hva som gir verdi. Svarene som 
kommer vil være påvirket av den 
historien pasienten bærer med seg, 
og det livet pasienten har levd. Vi 
må tillate oss å være nysgjerrig på 
mennesket bak diagnosen og syk-
dommen, være nysgjerrig på men-
nesket og det levde livet. Det fi nnes 
ikke noen fasit i dette terrenget, og 
det utfordrer oss helsepersonell i 
forhold til å klare å fange det som 
er viktig for den enkelte. Kunsten 
er å få tydelig fram pasientens 
stemme i samarbeidet. Det handler 
om helhetlig fokus, men også 
hvordan tilstedeværelse, håp og 
tillit løftes fram i relasjonene. For 
relasjonen er grunnleggende, og det 
er i relasjonen det skjer! Det utfor-
drer oss helsepersonell i forhold til 
å være dyktige i kommunikasjon 
og på å bygge relasjoner. Evnen til 
å lytte og være genuint tilstede der 
og da, kombinert med erkjennelsen 
av at det ”bildet” vi ser bare er en 
liten del av virkeligheten, er utfor-
drende, men helt nødvendig. En 

total anerkjennelse av pasientens 
opplevelse av situasjonen er videre 
en forutsetning for virksomme rela-
sjoner. Ektheten og tilliten pasien-
ten føler i relasjonen er avgjørende 
for hvordan pasienten og pårørende 
opplever sykdomstiden, og hvordan 
best mulig livskvalitet får prege 
hverdagen. 

Samhandling og kompetanse

Kreftpasienter har behov for koor-
dinerte tjenester. ”Samhandlings-
reformen”, St.m.47 stiller krav 
til ”gode pasientforløp” som 
kjennetegnes av koordinerte 
og rasjonelle tjenester. LEON- 
og BEON-prinsippene, Lavest 
Effektive-Omsorgs-Nivå og Best 
Effektive-Omsorgs-Nivå, fører til at 
fl ere pasienter med komplekse syk-
domssituasjoner er hjemme lenger 
(4). Utviklingen innen palliativ 
behandling, pleie og omsorg, har 
også medført at den palliative livs-
fasen kan vare lenger enn tidligere. 
I løpet av de siste to årene har vi i 
Pleietjenesten erfart en klar økning 
i betydelig mer avansert oppføl-
ging. Det handler blant annet om 
lindrende behandling håndtert ved 
smertepumpe, veneport, sentralt 
venekateter, spinal- og epiduralka-
teter – i det hele tatt mer avansert 
teknikk i hjemmene. Vi har i våre 
statistikker registret en økning på 
nesten 50 % sykepleieroppgaver 
fra 2007. Det kreves erfaring og 
spisskompetanse i palliasjon for 
å håndtere avanserte medisinske 
situasjoner i hjemmet. Det stilles 
dessuten store krav til tett dialog og 
samarbeid med tanke på kvalitative 
og gode koordinerte tjenester rundt 
pasientene. Pasientene er i forlø-
pet ofte noe inn og ut av sykehus, 
og det er mange aktører rundt 
den enkelte pasient. Det er ikke 
uvanlig at behandlende sykehus 
med sengepost og palliativt team, 
lokalsykehuset, fastlegen, hjem-
mesykepleien og Fransiskushjelpen 
er i tett samarbeid. I tillegg skal 

det samarbeides med ergoterapeut 
for tilrettelegging av hjelpemidler, 
Hjelpemiddelsentralen, apoteket for 
medisiner og kanskje kassetter til 
smertepumpe, og med sosionom. 
Dette viser at oppfølging og god 
kommunikasjon er svært sentralt. 
Her ligger imidlertid også de store 
utfordringene.

Hjemmetid og hjemmedød

Målet om lengst mulig hjemmetid 
står ikke som motsetning til innleg-
gelser i sykehus. Pasientene trenger 
ofte begge deler. Utfordringene 
når pasientene vekselsvis trenger 
helsehjelp på fl ere nivåer, er dialog 
og informasjonsutveksling mellom 
aktørene i helsenettverket rundt 
pasienten. Det trengs derfor fl eksi-
ble systemer nivåene i mellom som 
ivaretar pasienten og pårørende på 
en kvalitativ god måte. Hjemmetid 
for pasienten forutsetter at kompe-
tansen ikke bare fi nnes på syke-
huset, men at vi på førstelinjenivå 
innehar den nødvendige kompe-
tansen for å ivareta også komplekse 
hjemmesituasjoner. Pasientene må 
erfare trygghet ved at vi ”snakker 
sammen” og sammen skaper forut-
sigbarhet uavhengig av hvilket nivå 
helsetjenestene mottas på. Tidligere 
ble det fokuserte mye på hjem-
medød, og det opplevdes nesten 
som om vi hadde mislyktes om 
pasienten ble innlagt på sykehus og 
døde der. Nå fokuseres det heldig-
vis på hjemmetid med best mulig 
livskvalitet. I Oslo har cirka 8 % 
av pasientene dødd i sine hjem de 
siste årene. Av Fransiskushjelpens 
pasienter har cirka 29 % dødd 
hjemme. Det kan tyde p på at 
hjelpen Fransiskushjelpen byr på, 
sannsynligvis kan bidra til at fl ere 
som ønsker det kan dø hjemme.

Tid

Tid er kanskje den viktigste verdien 
i Pleietjenesten. Det trengs tid når 
man jobber med mennesker som 
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skal avslutte livet. Pleietjenesten 
tilbud om vakter på tre timer og 
nattevakter på ti timer byr på 
muligheter. Det gir rom for å bli 
kjent og det gir rom for samta-
ler som krever tid. Det krever at 
personalet må inneha kompetanse 
på dette området, og faktisk kan 
romme de vanskelige samtalene. 
Det kan være en fordel å ha noen 
års erfaring, både livserfaring og 
yrkeserfaring fra å jobbe med alvor-
lig syke og døende. Det er ikke for 
å undervurdere yngre helseperso-
nell, men det er en erkjennelse av 
at man bør ha noe erfaring i livet 
som gjør en i stand til å møte de 
utfordringene som våre pasienter 
står overfor. Samtidig skal man ikke 
gjøre dette så stort at man ikke tør 
gå inn i en relasjon med en døende. 
Det handler om å være et medmen-
neske. Det hjelper ikke med fi ne 
titler, dersom du ikke evner tilste-
deværelsen der og da. Noen er redd 
for å si noe galt i en allerede van-
skelig situasjon for pasienten. Det 
skal mye til. Heidi Skutlaberg Wiig 
fra Palliativt team på Ahus beskri-
ver relasjonen og kommunikasjo-
nen med pasienten som en dans. 
Dersom du er uheldig å tråkke den 
andre på tærne, hva gjør du da? Jo, 
du ber om unnskyldning. For det er 
lov å feile, forutsatt at vi er åpne på 
det. Pasienter og pårørende for-
holder seg til mye hvis vi har med 
oss en respekt og ydmykhet inn i 
relasjonene. 

Hvordan våge å være nær - 
profesjonell nærhet

Å arbeide nært døden, reiser spørs-
målet om hvordan vi selv forholder 
oss til døden. Det kreves mot å 
være nær døende fordi vi selv blir 
utfordret på grunnleggende verdier 
i livet. Noen påstår at vi må ha et 
avklart forhold til døden for å jobbe 
med døende. Det kan nok oppleves 
vanskelig å være helt avklart. Det 
viktige er at vi har refl ektert rundt 
døden, at vi har gjort oss noen 
tanker, og at vi er trygge nok til å 
ha samtaler om døden med pasien-
ter og pårørende.

 Jeg foretrekker uttrykket ”pro-
fesjonell nærhet” fremfor ”pro-
fesjonell avstand”. Språk skaper 
virkeligheten og språket skaper 
holdninger. ”Profesjonell nærhet” 
kan tolkes som en varmere og 
nærmere holdning, og tilnærming 
til den syke. I den tilnærmingen 
ligger balansen mellom det å ha 
nærhet nok til å delta, men avstand 
nok til av og til kunne ta ett skritt 
til siden for å kunne bedre vurdere. 
Noen ganger trenger vi litt avstand 
for å kunne skjønne hva som skjer, 
enten med pasienten eller med oss 
selv. For det er slik når vi jobber 
nært døende, at vi også kjenner på 
sårbarhet, maktesløshet og fortvi-
lelse. Profesjonell nærhet handler 
om å ha mot til å la seg berøre, 
mot til tilstedeværelse, mot til å ta 
inn pasientens smerte, og mot til 
å kjenne på maktesløsheten i en 
meningsløs situasjon. Profesjonell 
nærhet handler ikke minst om 
en som tør å være nærværende 
og gå inn i likeverdig dialog med 
pasienten.

 Det koster å være nær og enga-
sjert. Vi må ta sjansen på å”miste 
fotfestet” litt når vi stiller oss åpne 
og nærværende for pasienten. 
Tanker om døden deles med noen 
som tør nærværet.

Vi må våge å være ”åpnende 
i kommunikasjonen”, våge ikke 
å ha svarene og våge å kjenne på 
både pasientens smerte og vår 

egen smerte. Et modent menneske 
våger utfordringer, våger uviten-
het, heter det. Følgende utdrag fra 
”Det gode møtet” (5) kan stå som 
en illustrasjon på et nært forhold 
mellom en pasient og Anne, en 
pleier i Pleietjenesten. Et møte 
der Anne er ærlig, åpen og sårbar, 
lar seg berøre og kjenner både på 
pasientens og sin egen smerte. Hun 
forteller likevel om et møte preget 
av likeverdighet og betydningsfull 
dybde, slik at opplevelsen blir ”det 
gode møtet”.

”Jeg blir ført gjennom leiligheten og 
fram til soveromsdøren. Sønnen åpner 
døren, men følger meg ikke inn. Jeg 
går inn og lukker døren bak meg. 
Foran meg ser jeg en stor dobbeltseng 
med mange fargerike puter oppi. Der 
ligger en liten kvinne. Som en liten 
fuglunge i sitt rede. Fortsatt preget 
av den rolige atmosfæren som preger 
hjemmet, går jeg stille bort til sengen, 
setter meg ytterst på sengekanten og 
spør: ”Hva kan jeg gjøre for deg?” 
Pasienten ser på meg med et klart og 
sterkt blikk og sier: ”Du kan ta livet 
mitt!” Jeg ”rygger” innvendig av den 
direkte oppfordringen og sier: ”Det 
vet du jeg ikke kan gjøre.” Pasienten 
blir mørk i blikket og sier: ”Pisspreik 
– det sier dere alle sammen”. All 
hennes bitterhet, sinne, avmakt, 
avhengighet, og tap av verdighet 
rammet meg i dypet av mitt hjerte, og 
jeg ”mistet” min profesjonalitet. Jeg 
begynte å gråte. Jeg følte jeg ”mistet 
grepet” på situasjonen og tenkte: 
”Hjelp- hva er det som skjer - dette 
”bør” ikke skje!” Jeg greide å samle 
meg litt, og utbrøt: ”Jeg beklager”. Da 
– plutselig, kjente jeg en liten hånd 
som strøk meg lett over håret. Rollene 
var endret – hun trøstet meg! Etter 
hvert fi kk vi en nær og god samtale, 
hvor hun fortalte om opplevelsen av 
sin situasjon – tap av et godt utse-
ende, smerter, hjelpeløshet, avhengig-
het av andre, tap av verdighet. Siden 
forsto jeg at denne åpenheten og 
nærheten var noe hun sjeldent delte 
med ”hjelperne” – de fl este ble kastet 
ut av rommet.(5)

Livsviktig hjemmetid

“Vi må våge å 
være ”åpnende i 
kommunikasjonen”, 
våge ikke å ha 
svarene og våge 
å kjenne på både 
pasientens smerte og 
vår egen smerte” 
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Den viktige stillheten 

Vi må tørre å få fram det som 
er viktig for pasienten. Det kan 
også innebære å tåle stillheten i 
en samtale. Vi kan lære av Tonje 
Steinsland sine dybdeintervjuer 
hvor hun forteller at hun bruker 
stillheten bevisst. Hun lar intervju-
objektet tenke og refl ektere i still-
het. Erfaringen hennes er at etter 
stillheten og refl eksjonen, kommer 
ofte det viktigste. I vår relasjon med 
den døende, kan vi øve oss på å tåle 
stillheten og ta den bevisst i bruk. 
Vi må ikke alltid ta ansvar for at det 

skjer noe eller at det sies noe. Tåle 
stillheten slik at pasienten får tenkt 
og refl ektert, og kanskje kan pasi-
enten tørre og komme med det som 
ligger dypest på hjertet. Ditt ansvar 
er å tåle ditt eget eventuelle ubehag 
ved denne stillheten. Ditt ansvar er 
også å observere pasienten i forhold 
til vedkommendes eventuelle 
ubehag. Dersom du mener å se at 
pasienten opplever det ubehagelig, 
må du ta ansvar for å føre samtalen 
videre. Det kan gjøres så enkelt som 
å spørre: ”Nå ble du lenge stille, 
var det noe du opplevde vanske-
lig? Var det noe spesielt du tenkte 
på”? Som helsepersonell er vi svært 
løsningsfokuserte, og vil pasien-
tene så vel i form av gode råd og 
forslag. I vår godvilje er det fare for 
at pasientens stemme ikke høres 
godt nok. Profesjonell nærhet kan i 
denne sammenheng handle om å ha 
respekt og tålmodighet i forhold til 
at pasienter og pårørende tar egne 
valg. Og vi må tåle at pasienten 
ikke velger våre løsninger. 

Avslutningsvis deles et 

refl eksjonsnotat skrevet Karen 
Riddervold, avdelingssykepleier i 
Fransiskushjelpen:

Hvorfor takker du meg?
Jeg kommer på besøk til deg i kveld. 
Du kom hjem i dag fra enda et 
sykehusopphold, og har så vidt vært 
hjemme noen timer og har allerede 
funnet roen. Barna leker i stuen og 
mannen din er på kjøkkenet for å lage 
middag. Alle hilser som vanlig. Jeg 
føler at jeg har blitt en kjent person 
for hele familien, en som kommer og 
går ofte. Vi snakker sammen og jeg 
spør undersøkende om den siste sam-
talen du hadde med legen på sykehu-
set.  Jeg kartlegger informasjon du 
har fått med deg. Du forteller meg at 
cellegiften nå er seponert, og at legen 
har informert deg om at kreftsyk-
dommen er uhelbredelig. Hva betyr 
dette? Du kaster spørsmålet til meg. 
Jeg tenker før jeg svarer for å fi nne 
riktig ord. Jeg vet jeg må svare ærlig, 
selv om jeg vet at dette blir vanske-
lig for dere å ta imot. Prognosen er 
dårlig, legen forespeiler kort forventet 

“Vi må tørre å få 
fram det som er viktig 
for pasienten. Det 
kan også innebære 
å tåle stillheten i en 
samtale”

Illfotto: mogufi le.com
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levetid, kanskje uker, kanskje lenger. 
Du og mannen din sitter og gråter. 
Jeg sitter i stillhet og venter. Dette 
er tungt for dere å ta imot. Jeg er en 
sykepleier som har en profesjonell 
rolle, men som også er en person som 
blir preget av deres situasjon. Barna 
fortsetter å leke. De er klar over at 
stemningen i stuen er forandret, de 
forstår at noe foregår, men samtidig 
velger de å holde litt avstand. Etter 
hvert kommer det mange spørs-
mål fra deg om tiden fremover, om 
symptomer og plager som forventes, 
og om døden. Vi snakker ut om alt og 
bruker lang tid. Det er mye informa-
sjon å fordøye, og alt vi snakker om 
vekker følelser, tanker og bekymrin-
ger i dere. Tilslutt, når tårer er tørket, 
takker dere meg. Jeg er forundret 
over det, hvorfor skal jeg takkes? Jeg 
kom med et alvorlig budskap som vil 
forandre familiens fremtid. Dere lever 
ikke lenger med håp om at du skal bli 
frisk, men ser realiteten og konse-
kvensen av din sykdom. Dere mener 
jeg må takkes fordi jeg tør fortelle 
dere sannheten som ingen andre har 
hatt mot til å gjøre. Uttalelser fra 
overlege, behandlende lege og syke-
pleier på sykehus får nå en betydning 
og gir en forståelse, en aha opple-
velse hvor mye faller på plass for 
dere. Barna har fl yttet på seg, de har 
trukket seg tilbake til soverommet. 
Jeg tar opp samtalen om informasjon 
til barna og behovet de har i forhold 
til å vite om din alvorlige situasjon. 
Dere sitter litt rak i ryggen. Dere skal 
snakke med barna, ikke nå, men når 
dere selv har fått tid til å fordøye det 
vi har diskutert. 

Du mestret en kort levetid sammen 
med familien din. Jeg fi kk lov å følge 
deg på den reisen. En reise som til 
tider var preget av smerte, sorg, tårer, 
latter, glede og redsel. Du hadde mye 
smerte, intense smerter, som til tider 
varte over fl ere timer. Vi forsøkte å 
gi deg den beste smertelindring vi 
kunne. Det var utfordrende og vi ble 
ofte satt på prøve. Høye doser smer-
testillende som jevnlig måtte økes, to 
smertepumper med diverse medisiner. 

Vi forsøkte alternativ terapi for 
ikke å utelukke denne behandlings-
muligheten med tanke på effekt. 
Visualisering som metode ble prøvd, 
du mestret å fokusere tankene andre 
steder, vekk fra smertene. Tankene 
kom på et godt sted, hvor du var 
sammen med barna og mannen din, 
med mye latter og glede. Pusteøvelser 
ble forsøkt. Vi øvde sammen fl ere 
ganger i forberedelse for smertetop-
per. Tross mye smerte klaget du aldri 
over den situasjon du var i. Du mente 
at det var unødvendig å bruke tid og 
krefter på å klandre deg selv eller 
andre. Du hadde ingen mening om 
at det var urettferdig, at du hadde 
kommet dit du var i dag.
Du hadde sorg over tap av kropps-
funksjon og forandring i din rolle 
innad i familien. Du ble til tider 
frustrert over at du ikke lenger kunne 
bidra med stell av huset og matla-
ging, at ansvaret falt på mannen din. 
Du beholdt selvstendigheten så lenger 
du kunne. Du brukte krefter på å 
krabbe til baderommet, fordi det var 
viktig for deg å stelle deg selv. Jeg vet 
at det var vanskelig for deg å ta imot 
hjelp, å bli avhengig av andre. 

Du kommenterte ofte klærne mine 
eller håret mitt. At du selv var opptatt 
av å se bra ut er normalt for de fl este 
kvinner. Kroppsformene forsvant 
ettersom du ble tynnere, og sykdom-
men tok over kroppen din. Du spøkte 
ofte med at du brukte BH, selv om 
innholdet var borte. Det ga deg en 
feminin følelse. Jeg fortalte deg fl ere 
ganger hvor vakker du var, de store 
øynene og det brede smilet som 
bestandig møtte meg når jeg kom på 
besøk, og den fl otte personligheten jeg 
fi kk treffe gang på gang.

Tross alvorligheten i din situasjon 
og mye smerte fant du humor i en 
del ting, og vi opplevde mye latter 
sammen. Du synes det var morsomt 
når jeg klatret opp i dobbeltsengen 
din for å stelle deg, som jeg ofte måtte 
gjøre. Den ene dagen hadde jeg vondt 
i ryggen og slet hardt for å komme 
meg opp og ut igjen. Vi måtte dele 

sengen en stund, noe vi begge synes 
var koselig. Vi snakket, og jeg mas-
serte ryggen din. Vi var begge hjelpe-
løse, men på veldig forskjellig nivå. 
Når jeg tenker på hvem som skal 
takke hvem, føler jeg sterkt at jeg 
må takke deg. Jeg har mye jeg skal 
takke deg for. Takk for at jeg fi kk lov 
å komme inn i deres hjem, inn i deres 
privatliv og i familien. For meg har 
dette vært et privilegium. Jeg har 
fått lov å følge deg og dine på deres 
reise, med mange svinger og humper 
underveis. Du så også meg, og ga 
meg rom for å være meg. Jeg kunne 
til tider gjemme meg bak min syke-
pleierrolle, men du mente at det var 
riktig for meg å vise mine følelser og 
at jeg opplevde det vanskelig å se deg 
lide. Jeg ble forundret over ditt behov 
og evne til å gi omsorg til andre. Men 
du var en person som brydde deg 
om andre. Du hadde mye livsglede 
og kraft som smittet over til andre 
som møtte deg. Tilslutt måtte du gi 
tapt mot kreften. Du hadde sagt på 
forhånd at du ikke var redd for å dø. 
Jeg håper nå at du hviler i fred. Tiden 
sammen med deg vil alltid ha en plass 
i mitt hjerte.   

Litteratur:
1: Giæver, M : ”Fransiskushjelpen – 

Hjelpe, lindre, være til stede”, 2006 

Tangen&Holm Forlag

2: Storeng Eli: ”Å ha den andres liv i sine 

hender” 2006 Det teologiske fakultet, 

Masterstudiet i Profesjonsetikk og 

diakoni, Universitetet i Oslo

3: Norsk forening for palliativ medisin: 

”Retningslinjer for symptomlindrende 

behandling”, 2007

4: Helse- og omsorgsdepartementet. 

”Samhandlingsreformen. Rett behand-

ling – på rett sted- til rett tid”. St.meld.

nr 47 (2008-2009). 

5: Neset Anne m.fl : ”Det gode møtet. 

En refl eksjon over ”Det gode møtet” 

i nærværet med den alvorlige syke og 

døende”, 2000-2001 Prosjektoppgave 

på ved Videreutdanning i palliasjon ved 

Diakonhjemmet Høgskole



FORSTOPPET AV OPIOIDER2,3
PALLIATIVE PASIENTER BLIR 

  6 av 10 pasienter får avføring innen 4 timer4

  Påvirker ikke opioidbehandlingen1,3

  Når vanlig avførende behandling er utilstrekkelig1

Relistor® (metylnaltreksonbromid) 

   

     
 

 

 

  

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 mg/0,6 ml: 1 hetteglass inneh.: Metylnaltreksonbromid 12 mg, natriumklorid, 
natriumkalsiumedetat, glysinhydroklorid, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering). 
Indikasjoner: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos pasienter med langtkommen sykdom som får palliativ behan-
dling, når respons på vanlig avførende behandling ikke har vært tilstrekkelig. Dosering: Gis som s.c. injeksjon. Injeksjons-
sted bør varieres. Injeksjon i områder hvor huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard, anbefales ikke. Unngå hudområder 
med arr eller strekkmerker. Følgende hudområder anbefales: Lår, mage og overarmer. Preparatet kan gis uten hensyn til 
matinntak. Voksne: Metylnaltrekson bør gis når respons på vanlig avførende behandling har vært utilstrekkelig. Gis i 
tillegg til vanlig laksativ behandling. Anbefalt dose: 8 mg (0,4 ml) ved kroppsvekt 38-61 kg. 12 mg (0,6 ml) ved kroppsvekt 
62-114 kg. Vanlig dosering er én enkeltdose annenhver dag. Doser kan også gis med lengre intervall, etter klinisk behov. 
2 påfølgende doser med 24 timers mellomrom kan gis, men kun når det ikke har vært noen respons (avføring) på dosen 
dagen før. Ved kroppsvekt utenfor angitte intervaller gis doser tilsv. 0,15 mg/kg kroppsvekt. Injeksjonsvolumet skal bereg-
nes etter følgende formel: Dose (ml) = pasientvekt (kg) × 0,0075. Nedsatt nyrefunksjon: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon 
(kreatininclearance <30 ml/minutt), bør dosen reduseres fra 12 mg til 8 mg for de som veier 62-114 kg, og fra 0,15 mg/
kg til 0,075 mg/kg kroppsvekt for de med kroppsvekt utenfor intervallet 62-114 kg. Ingen data fra pasienter med terminal 
nyresvikt i dialyse, og preparatet anbefales ikke til disse pasientene. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig 
ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon («Child Pugh» A og B). Ingen data fra pasienter med alvorlig nedsatt leverfunk-
sjon («Child Pugh» C), og preparatet anbefales ikke til disse pasientene. Barn: Ingen erfaring med barn <18 år. Bør ikke 
brukes i pediatrisk aldersgruppe før ytterligere data foreligger. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Kjent eller mistenkt mekanisk gastrointestinal obstruksjon eller akutt kirurgisk 
abdomen. Forsiktighetsregler: Effekten er undersøkt ved opioidindusert forstoppelse og preparatet bør ikke benyttes til 
behandling av forstoppelse som ikke er relatert til opioidbruk. Ved alvorlig eller vedvarende diaré under behandlingen, bør 
pasienten rådes til ikke å fortsette behandling og konsultere lege. Behandling med metylnaltrekson kan gi raskt innsettende 
(innen 30-60 minutter i gjennomsnitt) avføring. Behandlingsvarighet >4 måneder er ikke undersøkt, og preparatet bør kun 
brukes i begrenset periode. Bør kun brukes hos pasienter som får palliativ behandling. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon eller dialysekrevende terminal nyresvikt. Bruk ved kolostomi, peritonealkateter, aktiv divertikkelsykdom eller 
avføringsblokkering er ikke studert og preparatet skal kun administreres med forsiktighet til disse pasientene. Interaksjoner: 
Metylnaltrekson påvirker ikke farmakokinetikken til legemidler som metaboliseres av cytokrom P-450-systemet, og me-
taboliseres minimalt av CYP-isoenzymer. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Tilstrekkelige data foreligger ikke. 
Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Skal ikke 
brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: Ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse 
i morsmelk. Ved beslutning om å fortsette/avbryte amming/behandling, bør nytten av amming/behandling vurderes. 
Bivirkninger: Vanligst er magesmerter, kvalme, diaré og flatulens.    

Vanligvis er disse reaksjonene milde eller moderate. Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme, 
fl atulens, diaré. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Hud: Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. svie, brenning, smerte, rødhet, 
ødem). Nevrologiske: Svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Studie med friske personer viste ortostatisk 
hypotensjon etter en dose på 0,64 mg/kg gitt som i.v. bolus. Behandling: Tegn og symptomer på ortostatisk hypotensjon 
bør overvåkes og rapporteres til lege. Behandling bør initieres ved behov. Egenskaper: Klassifi sering: Perifer opioid-
reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Selektiv antagonist av opioidbinding til my-reseptoren. In vitro-studier viser at 
metylnaltrekson er 8 ganger mindre potent for opioide kappa-reseptorer og har betydelig redusert affi nitet for opioide 
delta-reseptorer. Metylnaltrekson har begrenset evne til å passere blod-hjernebarrieren og kan derfor fungere som perifer 
my-opioidantagonist i vev som gastrointestinaltractus, uten å påvirke opioidmedierte analgetiske effekter på sentralnerve-
systemet. Absorpsjon: Rask. Cmax oppnås ca. 0,5 timer etter s.c. injeksjon. Cmax og AUC øker proporsjonalt med dosen ved 
doseøkning fra 0,15-0,5 mg/kg. Absolutt biotilgjengelighet av en s.c. dose på 0,3 mg/kg sammenlignet med en i.v. dose 
på 0,3 mg/kg er 82%. Proteinbinding: Minimalt bundet til humane plasmaproteiner (11-15,3%). Fordeling: Moderat vevs-
distribusjon. Distribusjonsvolum ved «steady state» er ca. 1,1 liter/kg. Halveringstid: Terminal distribusjonshalveringstid (t½) 
er ca. 8 timer. Metabolisme: Metaboliseres i liten grad. Omdannelse til metyl-6-naltreksolisomerer og metylnaltreksonsulfat 
synes å være primær metabolismevei. Metyl-6-naltreksolisomerene har noe mindre antagonistaktivitet og lav eksponer-
ing med plasmanivåer på ca. 8% av legemiddelrelaterte forbindelser. Metylnaltreksonsulfat er inaktiv metabolitt, og er til 
stede med plasmanivåer på ca. 25% av legemiddelrelaterte forbindelser. N-demetylering av metylnaltrekson for dannelse 
av naltrekson er ikke signifi kant, og utgjør 0,06% av administrert dose. Utskillelse: Elimineres hovedsakelig som uendret 
virkestoff. Omtrent halvparten av dosen utskilles i urin og noe mindre i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter 
opptrekk i injeksjonssprøyten: Pga. lyssensitivitet bør injeksjonsvæsken benyttes i løpet av 24 timer. 
Andre opplysninger: Det foreligger ikke undersøkelser vedrørende uforlikeligheter og injeksjonsvæsken bør ikke blandes 
med andre legemidler. Pakninger og priser: 0,6 ml (hettegl.) kr 330,10. Sett: 7 × 0,6 ml (hettegl.) + injeksjonssprøyter/
injeksjonstørk kr 2100,80.  

Sist endret: 16.11.2009

Referanser: 1. Relistor SPC. 2. Bearbeidet etter: Murphy DB, Sutton JA, Prescott LF, Murphy MB. Opioid-induced delay 
in gastric emptying: a peripheral mechanism in humans. Anesthesiology 1997;87:765-70. Yuan CS, Foss JF, O’Connor M, 
Toledano A, Roizen MF, Moss J. Methylnaltrexone prevents morphine-induced delay in oral-cecal transit time without 
affecting analgesia: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Clin Pharmacol Ther 1996;59:469-75. 
3. Thomas J, Karver S, Cooney GA, et al. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl J Med 
2008;358:2332-43. 4. Slatkin N, Thomas J, Lipman AG et al. Methylnaltrexone for treatment of opioidinduced constipation 
in advanced illness patients. J Support Oncol. 2009 Jan-Feb;7(1):39-46.
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I tidsskriftet Kreftsykepleie ønsker vi å bringe aktuelle 
artikler om forskning, erfaringer og nyvinninger på 
områder som kan ha betydning for sykepleiere som 
arbeider innenfor kreftomsorgen. Områder kan være:

• Resultater fra forsknings - og fagutviklingsprosjekt
• Sammendrag av hovedoppgaver
• Faglig debatt
• Erfaringer fra praksis
• Presentasjon av artikler
• Referat fra foredrag på konferanser
• Ideer for andre 
• Bokomtaler

Vi ønsker å vite om artikkelen har vært publisert i 
andre tidsskrift tidligere. Artikkelen sendes på e-post 
som vedlegg. Artikkelen skrives med linjeavstand 1 
½  med skriftstørrelse 12. Lengden på artikkelen bør 
ikke overskride 6-8 A4 sider. Redaksjonen forbeholder 
seg retten til språklig å bearbeide manuskriptet. 
Større forandringer skal imidlertid godkjennes av 
forfatteren(e). Tittel, ingress og mellomtitler er helt og 
fullt redaksjonens ansvar. Vedlagt må følge:

• Navn på artikkelforfatter(e)
• Adresse 
• Telefonnummer
• Stilling
• Arbeidssted
• Evt. opplysninger om utdanning
• Foto av artikkelforfatter(e)

Artiklene sendes til: Redaktør Jorun Haugslett, 
Grimsrødvn. 64, 1786 Halden. 
Mobil 41 44 05 02.  E-post: jorunred@halden.net

Frist for levering til redaktør:
Nr. 1: 10. februar Nr. 3: 20.august
Nr. 2: 10. mai  Nr. 4: 10. november

Prisene er basert på ferdig materiell fra kunden: 
Digitalt brent på CD eller overført produsent via 
mail. Ved ønske om annonsering i tidsskriftet eller 
spørsmål vedrørende dette, kontakt: 
Sissel H.Moås, sissel.moaas@hnt.no
Tlf. 90 89 48 27 (m), 74 09 84 24 (a)
Vibeche Fahsing. Tlf. 92 88 94 34

GENERELLE RETNINGSLINJER
FOR TIDSSKRIFTET

ANNONSER I KREFTSYKEPLEIE

Enkeltannonse Årsavtale (4 utgivelser)

1/1 side FF
1/2 side FF
1/4 side FF

6.100
4.000 
3.000 

1/1 side FF
1/2 side FF
1/4 side FF

21.000 
13.500
  9.000

Helsebiblioteket – et offentlig nettsted gratis for helsepersonell. 
Inneholder tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser, 
retningslinjer og nyttig fagstoff. www.helsebiblioteket.no

Oncolex – et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk, 
-behandling og –oppfølging. Her kan helsepersonell hente fram 
relevant og alltid oppdatert informasjon. Innholdet er utarbeidet 
i samarbeid med  fagspesialistene på hvert fagområde ved 
Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Prosedyrene er rikt illustrert 
med foto, video og animasjoner. Oncolex har gode rutiner for 
revidering. www.oncolex.no

Kreftregisteret – Kreftregisterets nettsted inneholder informasjon 
om kreft i Norge - forekomst, overlevelse og geografi  ske 
variasjoner. www.kreftregisteret.no 

Kreftforeningens hjemmeside gir informasjon om siste nytt innen 
kreftforskning, forebyggelse og behandling, hjelp til kreftpasienter 
og pårørende, spørsmål, svartjeneste og fagstoff om kreft for 
forskere. www.kreftforeningen.no

Universitetssykehusene har  hjemmesider med nyttig informasjon 
for pasienter, pårørende og helsepersonell:

Stavanger Universitetssjukehus. www.helse-stavanger.no

Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital. 
www.stolav.no

Universitetssykehuset Nord-Norge. www.unn.no

Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus.
www.helse-bergen.no

Akershus universitetssykehus, www.ahus.no

Aker sykehus.  www.oslouniversitetssykehus.no

Ullevål universitetssykehus. www.oslouniversitetssykehus.no

Rikshospitalet HF. www.oslouniversitetssykehus.no

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ 
medisin (NAFKAM) er en egen enhet under Det medisinske 
fakultet ved Universitetet i Tromsø. http://uit.no/nafkam

NYTTIGE ADRESSER FOR Å SØKE KUNNSKAP 
OG INFORMASJON:
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Delta i trekningen av et 
gavekort på 1000 kroner
For å stimulere deg til å sende ditt bidrag til Kreftsykepleie, har Styret 
i NSFs Faggruppe FKS besluttet at alle som publiserer i Kreftsykepleie, 
deltar i trekningen av et gavekort på kr. 1000 pr. forfatter. 

Vi mottar gjerne artikler, fortellinger og erfaringer fra hverdagssituasjoner 
i din kliniske praksis, og  beskrivelser fra prosjekt og utviklingsarbeid  på 
din arbeidsplass. Publikasjonen  kan gjerne være fra forskning eller fra  
prosjekter,  eller  fra erfaringer  og nyvinninger på områder som kan ha 
betydning for sykepleiere som arbeider innenfor kreftomsorgen. Det kan 
også være sammendrag av oppgaver som er skrevet.

Det trekkes et gavekort i året.  Alle som har publisert i Kreftsykepleie dette 
året, deltar i trekningen  i desember 2010. Vinneren tilskrives straks, og 
presenteres i neste utgave av Kreftsykepleie
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Kontaktsykepleiernettverket i 
Telemark har gjennom mange år 
hatt fokus på faglig kompetanse, 
ressurser og nettverk, og mener 
dette er grunnpilarer som må 
være på plass for å gi god palliativ 
behandling, pleie og omsorg. 

Samhandling er en fellesnevner 
for disse grunnpilarene. For å bygge 
kompetanse kreves det samhand-
ling. Skal vi ha håp om å få de 
nødvendige ressursene til pallia-
sjon kreves det at vi kan ta kontakt, 
målbære og begrunne hva vi trenger 
av ressurser til de som ”sitter på 
pengesekken”, det handler om sam-
handling. Skal vi drive nettverks-
bygging er evnen til samhandling 
selve nøkkelordet.

”Et av hovedmålene for organise-
ring av palliasjon er at pasientene til 
enhver tid skal ha tilgang til nødven-
dig kompetanse. Palliativ behand-
ling, pleie og omsorg krever derfor 
samspill og samhandling på tvers av 
nivåene i helsevesenet.”(1)

Samhandling om palliasjon i Telemark

Kontaktsykepleiernettverket, som 
drives av Palliativ enhet, Sykehuset 
Telemark, har i dag 110 navngitte 
kontaktsykepleiere. De er ansatt i 
sykehjem, hjemmesykepleietjenes-
ten og på Sykehuset Telemark. 

Nettverket ble etablert 
i 1993 som et samarbeid 
mellom Kreftforeningen og 
Rådgivningsgruppen for alvor-
lig syke og døende ved Sykehuset 
Telemark. Nettverket er forankret i 
intensjonsavtale mellom sykehuset 
og ledere av pleie og omsorgstjenes-
ten i kommunene i Telemark. 

For å imøtekomme behovet 
for faglig kompetanse, ressurser 
og samhandling er systematisk 
arbeid vektlagt. Det er utarbeidet 
Kompetanseplan for nettverket.
Nettverket har i dag tilbud om:
• hospitering ved Palliativ enhet, 

Sykehuset Telemark
• faste møtesteder for 

kontaktsykepleiere 

• kurs for faglig oppdatering og 
mulighet til nettverksbygging

• videokonferanse med undervis-
ning som overføres til ni studio i 
og utenfor fylket 

• websider med:
– nettverkslister
– prosedyrer og retningslinjer
– informasjon om kurs
– informasjon om økonomiske 

rettigheter
– informasjon om tilbud 

Kreftforeningen gir m.m.

Palliativ enhet

Sykehuset Telemark opprettet i år 
2000 en Palliativ enhet. Enheten 
har tre sengeplasser for akutte inn-
leggelser, samt ambulerende team 
med konsulentfunksjon internt 
i sykehuset og eksternt i kom-
munene. Vi erfarer at nettverket 
av kontaktsykepleiere utgjør en 
nøkkelrolle for å kunne etablere et 
tilbud der pasientene bor. 

Kontaktsykepleiernettverket for kreftpasienter 
i Telemark. En grunnmur i arbeidet med 
å videreutvikle god palliasjon i kommunen?

Samhandling i 
Telemark
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Enheten er avhengig av at 
kontaktsykepleiernettverket har 
kompetanse og ressurser til å 
utføre arbeidet. I tillegg er det 
grunnleggende at hver enkelt 
kontaktsykepleier forstår viktig-
heten av samhandling, for å sikre 
kontinuitet når pasientene skal 
fl yttes mellom de ulike nivåene i 
helsetjenesten. Et tett samarbeid 
med kommunehelsetjenesten, som 
i denne sammenheng er fastlege og 
kontaktsykepleier/ hjemmesyke-
pleier, er sentralt i oppfølgingen av 
pasientene.

Samfunnsutviklingen går i 
retning av at en økende del av 
behandlingen skal skje i kom-
munene, der pasienten bor. Det 
innebærer at lindrende behandling 
i økende grad vil bli en del av opp-
gavene kommunene må ha fokus på 
og kompetanse om.

”Lik tilgang til gode og likeverdige 
helse- og omsorgstjenester, uavhen-
gig av personlig økonomi og bosted, 
er fortsatt bærebjelken i den norske 
velferdsmodellen”.(2)

    
Palliativ enhet, Sykehuset Telemark, 
var med i planleggingen og opp-
starten av Frednes lindrende enhet, 
Porsgrunn kommune. Palliativ 
enhet bidro med undervisning, 
rådgivning og veiledning. Det er 
fortsatt systematisk samarbeid, med 
tverrfaglige møter og fagkvelder. Da 
St. Hansåsen undervisningssyke-
hjem, Porsgrunn kommune skulle 
søke tilskudd til Kompetansehevende 
tiltak til lindrende behandling og 
omsorg ved livets slutt, var det hen-
siktsmessig å fortsette samarbeidet. 

Utfordringer i 
kommunehelsetjenesten

St. melding 25, 2005-2006 
Mestring, muligheter og mening er 
et sentralt dokument med tanke 
på utviklingen av kommunale 
omsorgsoppgaver. Innenfor fagfeltet 
palliasjon står det i kapittel 3.3.3 

Omsorg ved livets slutt og lin-
drende behandling følgende:

”Regjeringen vil øke kompetansen 
for omsorg ved livets slutt gjennom 
en omlegging av den eksisterende 
stimuleringsordningen, og gjennom 
tiltak innenfor rekrutteringsplanen, 
kompetanseløftet og økt legedekning i 
sykehjemmene. Sosial- og helsedirek-
toratet skal gjennom tilskudd bidra 
til å styrke tilbudet innenfor omsorg 
ved livets slutt og lindrende behand-
ling utenfor sykehus, og prioritere 
prosjekter som sikrer kvalitetsut-
vikling gjennom god fagutvikling 
og kompetanseheving med nasjonal 
overføringsverdi”.(3) 

                
Undervisningssykehjemmene 
har fått en sentral rolle i å bidra 
til økt kompetanse i behandling, 
pleie og omsorg ved livets slutt, 
utenfor sykehus. St. Hansåsen 
sykehjem i Porsgrunn kommune 
ble i februar 2008 utpekt som 
Undervisningssykehjem (USH) 
for Telemark. USH for Telemark 
er en satellitt til Songdalstunet, 
Songdalen kommune i Vest-
Agder. Songdalstunet er Hoved-
undervisningssykehjem for Region 
sør som består av fylkene Buskerud, 
Vestfold, Telemark, Aust og 
Vest- Agder. 

De øvrige satellitter undervis-
ningssykehjemmene i regionen er: 
• Feviktun bo- og omsorgssenter i 

Grimstad (Aust-Agder)
• Nygård sykehjem i Sandefjord 

(Vestfold)
• Ål bu – og behandlingssenter i 

Ål (Buskerud)

Undervisningssykehjemmet får 
støtte gjennom statsbudsjettet, og 

har i oppdrag fra Helsedirektoratet 
å være et ressurssenter innen fagut-
vikling, forskning og kompetanse-
utvikling innen kommunale helse 
og omsorgstjenester. USH skal vekt-
legge utvikling av fremtidsrettede 
helse- og omsorgstjenester basert 
på føringene gitt i Omsorgsplanen 
2015. Hovedmålsettingen er:

• Bedre kvaliteten på tjenestene til 
brukerne, med vekt på eldre og 
geriatrisk omsorgsarbeid. 

• Styrke og rekruttere kompetente 
medarbeidere.

En sentral del av målsettingen til 
undervisningssykehjem er å utvikle 
et akademisk miljø innen kom-
munale helse- og omsorgstjenester. 
Dette innebærer kompetanseheving 
og systematisk kvalitetsutvikling 
for å få kvalitativt gode tjenester. 
Det samarbeides med: 

• Hovedundervisnings-
 sykehjemmet i Region sør og 

deres satellitter
• Undervisningshjemme-
 tjenesten
• Fylkesmann i Telemark
• Høyskolen i Telemark
• Senter for omsorgsforskning sør
• Sykehuset Telemark HF

Artikkelen er skrevet av Marianne Fjellvang og 
Eva Market Lia

Marianne Fjellvang
Fagutviklingssykepleier/
nettverkskoordinator  ved 
Palliativ enhet, Sykehuset 
Telemark 

Eva Markset Lia 
Kreftsykepleier/
prosjektmedarbeider  ved 
St. Hansåsen sykehjem,
Undervisningssyke-
hjemmet i Telemark og 
Frednes lindrende enhet, 
Porsgrunn kommune 
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Det er fl ere ulike fagområder 
som er satt i fokus, et av disse er 
lindrende behandling og pleie. I 
løpet av en toårsperiode har det 
blitt gjennomført to prosjekter 
knyttet til lindrende behand-
ling, med prosjektmidler fra 
Helsedirektoratet.

Prosjekt 1. ”Medikamentell 
behandling av døende pasienter i 
sykehjem”.
I Porsgrunn er Frednes Lindrende 
enhet kommunens spesialavdeling 
i forhold til lindrende behandling 
og pleie. Lege og kreftsykepleier fra 
denne enheten ble derfor tilknyt-
tet USH. Det første prosjektet fi kk 
navnet ”Medikamentell behandling 
av døende pasienter i sykehjem”. 
Bakgrunnen for prosjektet var fl ere, 
men hovedgrunnen var varier-
ende og lite oppdatert kunnskap 
om terapianbefalingene knyttet til 
medikamentell behandling av pasi-
enter i livets sluttfase. Ulik praksis 
mellom sykehjemmene, og mellom 
avdelingene på samme sykehjem 
førte til en tilfeldig og lite struktu-
rert praksis. Hensikten med pro-
sjektet var å øke kompetansen hos 
leger og sykepleiere slik at døende 
pasientene kunne tilbys tilnærmet 
lik og kvalitativt god behandling, 
uavhengig diagnose og uavhengig 
sykehjemsavdeling. I tillegg var 
også målsettingen å øke forståel-
sen for samhandling og planleg-
ging til beste for pasienten og dens 
pårørende.

For å kunne implementere en 
slik praksis ble det tatt initiativ til 
oppstart av et tilsynslegeforum. 
Dette forumet har til hensikt å 
være fora for meningsutveksling, 
fagutvikling, evaluering av gjel-
dene prosedyrer og innføring av 
nye. Forumet tar for seg aktuelle 
tema knyttet til sykehjemsmedi-
sin, der palliasjon er et av fl ere 
områder.  Tilsynslegene som er 
tilknyttet dette forumet fi kk under-
visning i ulike emner knyttet til 
behandling av pasienter i livets 

sluttfase. Terapianbefalingene ble 
vedtatt som del av kommunenes 
Håndbok for tilsynsleger. Videre 
ble alle sykepleiere i sykehjemmene 
i kommunen tilbudt den samme 
undervisningen.

Erfaringene fra prosjektet har 
vist at det lar seg gjøre å innføre 
retningslinjer i en kommune på 
relativt kort tid. For å lykkes er 
det en forutsetning at leger og 
sykepleiere har felles forståelse 
for hva som er god behandling av 
døende pasienter, også ut over det 
medikamentelle.

Erfaringene fra dette prosjektet 
har vært gode, og det er ønskelig å 
videreutvikle og ta det i bruk i hele 
Telemark fylke. Et felles prosjekt 
mellom Palliativ enhet, Sykehuset 
Telemark, Bakkane Lindrende 
enhet i Skien Kommune og Frednes 
Lindrende Enhet i Porsgrunn 
kommune er nå igangsatt. 
Prosjektet har som mål å utarbeide 
og implementere retningslinjer 
knyttet til behandling, pleie og 
omsorg av den døende pasienten. 
Retningslinjene skal være gjeldene 
for kommuner og sykehus i fylket. 
Her er det tenkt at kontaktsyke-
pleiernettverket i Telemark skal ha 
en sentral rolle.

Prosjekt 2. ”Styrke rollen som 
kontaktsykepleiere for lindrende 
behandling i 1. linjetjenesten.”
Dette prosjektet har også fått 
tilskudd fra Helsedirektoratet og 
er i regi av USH Telemark. Det er 
engasjert en kreftsykepleier fra 
kommunens Lindrende enhet som 
prosjektmedarbeider i 20 % stil-
ling. Målsettingen er å styrke rollen 
som kontaktsykepleier i sykehjem 
uten palliativ enhet i Porsgrunn 
kommune. Et vesentlig punkt er å 

synliggjøre at lindrende behandling 
omfatter fl ere pasientgrupper enn 
kreftpasientene.

 
Forum for kontaktsykepleiere

Alle kontaktsykepleiere i Porsgrunn 
kommune, både fra sykehjem og 
hjemmetjeneste, utgjør nå et forum 
for lindrende behandling i kom-
munen. Da kommunen også har
kontaktsykepleiere i hjemmetjenes-
ten var det naturlig at disse også er 
en del av forumet. Forum for kon-
taktsykepleiere ledes av prosjekt-
ansatt kreftsykepleier. I tillegg er 
det også utpekt ressurspersoner i 
de øvrige avdelinger på de største 
sykehjemmene. Disse ressurs-
personene er tenkt å være kontakt-
sykepleierens samarbeidspartnere, 
og skal utgjøre en lokal ressurs-
gruppe på sykehjemmet.

Veiledning og erfaringsut-
veksling, samt konkretisering av 
kontaktsykepleiers rolle har vært 
sentrale temaer for kontaktsyke-
pleierforumet. Videre har prosjektet 
som mål å fremheve kontaktsyke-
pleierne sitt ansvar for spredning 
av kompetansen i egen virksomhet. 
Det arbeides med å dyktiggjøre 
kontaktsykepleierne i formidlings-
teknikk slik at de får kunnskap og 
større trygghet i forhold til å under-
vise og veilede kollegaer på egen 
arbeidsplass. 

Kontaktsykepleiernettverket 
i Telemark avholder to samlin-
ger årlig. Vårens samling vil være 
et samarbeid med USH, tema er 
”Kontaktsykepleier som kunnskaps-
formidler og veileder”. Erfaringer 
fra prosjektet i Porsgrunn presen-
teres for sykepleiere fra hele fylket, 
og ekstern foredragsholder vil 
undervise i tema.

Til bruk i sykehjem og hjemme-
tjeneste i Porsgrunn kommunene 
er det under utarbeiding infor-
masjonsmateriale om lindrende 
behandling. Her vil også organise-
ringen av fagfeltet i Telemark og 
kontaktsykepleiernes rolle synlig-

 Livsh el – omsor - samarbeid
Livshjelp – omsorg – samarbeid
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gjøres.  Kontaktsykepleierforumet 
samarbeider nært med Tilsynslege-
forum, og begge er godt forankret i 
kommunens ledelse.

Det er søkt om nye prosjekt-
midler fra Helsedirektoratet i 2010. 
Videreutvikling av kontaktsyke-
pleierforumet, system for kompe-
tanseformidling i 1. linjetjenesten 
og smertelindring hos demente er 
sentrale tema i prosjektsøknaden.

Kontaktsykepleiernettverket for 
kreftpasienter en grunnmur å bygge 
videre på

God behandling, pleie og omsorg 
for alvorlig syke og døende er 
avhengig av organisering, og av 
de ansattes kompetanse og hold-
ninger. Utfordringen knyttet til 
ivaretakelse av alvorlig syke pasi-
enter i kommunehelsetjenesten er 

mange. Porsgrunn kommune har 
andre ulike fagnettverk fra tidligere. 
Innen lindrende behandling var 
det hensiktsmessig å bygge videre 
på kommunens kontaktsykepleiere 
for kreftpasienter, da disse allerede 
hadde kjennskap til pasientgrup-
pen, kompetanse på fagfeltet og 
erfaring med samhandling.

Kommuner er ulikt organiserte 
og har derfor også ”lokale” rammer 
å ta hensyn til. Vi har erfart at det 
er mulig å bygge videre på de eksi-
sterende strukturer, med noe tilpas-
ning til lokale forhold. På denne 
måten benyttes et eksisterende godt 
utbygd nettverk til å spre kunnskap 
og erfaring. Kontaktsykepleierne 
i kommunen har ”spesialkom-
petanse” på sin kommune. De 
arbeider i nært samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten, og  har et 
nettverk av andre kontaktsykeplei-
ere i spesialisthelsetjenesten. Ved 

Alle systemer for lege-
middelhåndtering er ikke 
likeverdige. Et er unikt: 
PhaSeal – Det eneste 
system for lukket lege-
middelhåndtering som er 
klinisk dokumentert.

PhaSeal er et unikt, lukket system som 
forhindrer søl og spredning til arbeids-
miljøet ved tilberedning og administre-
ring av cytostatika, antibiotika og andre 
legemidler som kan være skadelige 
under arbeidsmiljømessig eksponering.

For mer informasjon, 
besøk PhaSeal.com

Lukket er Lukket!

Carmel Pharma AB   Aminogatan 30   SE-431 53 Mölndal   Sverige   Kontaktperson: Catharina Hallberg   Tlf: +46 707 44 87 60   E-post: catharina.hallberg@carmelpharma.com   

å strukturere arbeidet med kom-
petanseheving og samhandling i 
samarbeid med kontaktsykeplei-
erne i kommunen, erfarer vi at 
kompetanse og erfaring har spredd 
seg på tvers av helsenivåene. Vi 
vil derfor hevde at kontaktsyke-
pleiernettverket kan benyttes som 
grunnmur for samhandling og vide-
reutvikling av lindrende behandling 
i kommunene.
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I kliniske studier viste Emend® (aprepitant, MSD) 
en signifikant bedre kvalmestillende effekt 
gitt i en kombinasjon til pasienter som fikk cyto-
statika enn hos kontrollgruppen (p=0.0061, 
p=0.0172). Den samme gode effekten så man 
også ved gjentatte cytostatikakurer*1,2 
(p=0.0061, p=0.0172).

Før forskrivning av EMEND®, se preparatomtalen.
*Se studiedesign
EMEND® er et registrert varemerke tilhørende Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.
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Ref.1. de Wit R et al. European Journal of Cancer 2004; 40(3): 403-410. Studiedesign: Kombinert analyse av to multisenter, randomiserte, dobbelt-blinde, parallell-gruppe, placebokontrollerte studier med cisplatin 
jomfruelige pasienter >18 år. 1099 pasienter behandlet i opptil seks sykli med cisplatin basert cytostatika. To armer; Emend armen;aprepitant (APR)125mg, ondansetron (OND) 32mg iv + dexamethason (DEX) 12mg 
på dag 1, APR 80mg og DEX 8mg på dag 2-3, og DEX 8mg på dag 4. Kontrollarmen; OND 32mg iv og DEX 20 mg på dag 1 og DEX 8mg x 2 (bid) på dag 2 -4. Primært endepunkt; kombinert ikke kvalme og ikke 
noen episoder med oppkast. Ref.2. Herrstedt J et al. Cancer 2005; 104(7): 1548-1555. Studiedesign: Randomisert, dobbel-blind studie med 866 cancer mamma pasienter som tidligere ikke hadde fått cytostatika og 
ble behandlet med cyclophosphamide alene eller med doxorubicin eller epirubicin. To armer; Emend regime på dag 1;125mg aprepitant (APR), ondansetron (OND) 8mg og dexamethason (DEX) 12mg før cytostatika 
og OND 8mg 8 timer etterpå. På dag 2-3; APR 80mg hver dag. Kontrollarmen på dag 1; OND 8mg og DEX 20mg før cytostatika og OND 8mg 8 timer etterpå. Dag 2-3; OND 8mg x 2 pr dag. Primært endepunkt var 
antall pasienter med komplett respons (KR= ikke kvalme eller behov for tilleggsmedikasjon) i syklus 1. Effekt endepunkter for syklusene 2-4 var sannsynligheten for KR og vedvarende KR for alle syklusene. 

MSD (Norge) AS
Postboks 458, Brakerøya, 3002 Drammen

Tlf. 32 20 73 00,  fax 32 20 73 10

C Emend MSD
C Ivemend MSD
 Antiemetikum. ATC-nr.: A04A D12 

T KAPSLER 80 mg og 125 mg: Emend: Hver kapsel inneh.: Aprepitant 80 mg, resp. 125 mg, sukrose 80 mg, resp. 125 mg. 
Fargestoff: 80 mg: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 125 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 115 mg: Ivemend: Hvert hetteglass inneh.: Fosaprepitantdimeglumin tilsv. fosa-
prepitant 115 mg, dinatriumedetat, polysorbat 80, vannfri laktose, natriumhydroksid, fortynnet saltsyre. Indikasjoner: 
Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast i forbindelse med sterk emetogen cisplatinbasert cancer kjemoterapi hos 
voksne. Forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med moderat emetogen cancer kjemoterapi hos voksne. Emend og 
Ivemend gis som del av en kombinasjonsbehandling. Dosering: Emend: Kapsler: Gis i 3 dager som del av et regime som inkl. 
et kortikosteroid og en 5HT

3
-antagonist. Anbefalt dose er 125 mg gitt peroralt 1 gang daglig 1 time før kjemoterapibehandling på 

dag 1, og 80 mg gitt peroralt 1 gang daglig på dag 2 og 3. I stedet for oral aprepitant (125 mg) kan fosaprepitant 115 mg gis 
som i.v. infusjon over 15 minutter, 30 minutter før kjemoterapi kun på dag 1 av kvalme- og oppkastfremkallende kjemoterapi. I 
studier er følgende regime benyttet: Sterkt emetogent kjemoterapiregime:

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Aprepitant (peroralt) 125 mg 80 mg 80 mg ingen

Deksametason (peroralt) 12 mg 8 mg 8 mg 8 mg

Ondansetron (i.v.) 32 mg ingen ingen ingen

 Moderat emetogent kjemoterapiregime:

 Dag 1 Dag 2 Dag 3

Aprepitant (peroralt) 125 mg 80 mg 80 mg

Deksametason (peroralt) 12 mg ingen ingen

Ondansetron (peroralt) 2 × 8 mg ingen ingen

 Kan tas med eller uten mat. Kapslene skal svelges hele. Ivemend: Infusjonsvæske: Ivemend 115 mg som infusjon over 15 
minutter, kan erstatte Emend 125 mg gitt peroralt 1 gang daglig før kjemoterapi på dag 1 i behandlingsregimet, ved kjemotera-
piindusert kvalme og oppkast (CINV). CINV-regimet varer i 3 dager og inkl. Ivemend 115 mg gitt 30 minutter før kjemoterapibe-
handling på dag 1, og Emend 80 mg gitt peroralt på dag 2 og 3, i tillegg til et kortikosteroid og en 5HT3-antagonist. Sterkt 
emetogent kjemoterapiregime: 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Ivemend (i.v.) 115 mg ingen ingen ingen

Aprepitant (peroralt) ingen 80 mg 80 mg ingen

Deksametason (peroralt) 12 mg 8 mg 8 mg 8 mg

Ondansetron (i.v.) 32 mg ingen ingen ingen

 Moderat emetogent kjemoterapiregime: 

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Ivemend (i.v.) 115 mg ingen ingen

Aprepitant (peroralt) ingen 80 mg 80 mg

Deksametason (peroralt) 12 mg ingen ingen

Ondansetron (peroralt) 2 × 8 mg ingen ingen

 Barn: Anbefales ikke til barn <18 år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for preparatets innholdsstoffer. Skal ikke gis samtidig 
med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. Hemming av CYP 3A4 forårsaket av aprepitant kan føre til økte plasmakonsen-
trasjoner av disse legemidlene og potensielt forårsake livstruende reaksjoner. Forsiktighetsregler: Må brukes med 
forsiktighet ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Må gis med forsiktighet ved samtidig behandling med oralt adminis-
trerte virkestoffer som primært metaboliseres via CYP 3A4, og som har smalt terapeutisk vindu (se Interaksjoner). Effekten av 
Emend på farmakokinetikken til CYP 3A4-substrater gitt oralt, er kraftigere enn effekten når de blir gitt intravenøst (se 
Interaksjoner). Kjemoterapeutika som metaboliseres via CYP 3A4 (f.eks. etoposid, vinorelbin) bør brukes med forsiktighet. 
Samtidig behandling med irinotecan kan resultere i økt toksisitet og må utøves med spesiell forsiktighet. Samtidig administrering 
av derivater av sekalealkaloider (CYP 3A4-substrater) kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av disse virkestoffene. Forsiktighet 
anbefales pga. potensiell risiko for sekalerelatert toksisitet. Samtidig administrering med warfarin fører til nedsatt protrombintid 
(INR). Ved kronisk behandling med warfarin, må INR overvåkes nøye i løpet av behandlingen og i 2 uker etter hver 3-dagers kur 
med aprepitant. Effekten av hormonelle antikonsepsjonsmidler kan reduseres under bruk og i 28 dager etter avsluttet bruk av 
aprepitant. Alternativ prevensjon bør benyttes under behandling og i 2 måneder etter siste dose med aprepitant. Samtidig 
behandling med sterke CYP 3A4-indusere (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital), resulterer i reduserte plasma-
konsentrasjoner av aprepitant og må unngås. Samtidig administrering av aprepitant eller fosaprepitant og urtepreparater som 
inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) anbefales ikke. Samtidig behandling med CYP 3A4-inhibitorer (f.eks. ketokon-
azol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycin, telitromycin, nefasodon og proteasehemmere), er forventet å resultere i 
økte plasmakonsentrasjoner av aprepitant og bør utøves med forsiktighet. Aprepitant kapsler må ikke brukes ved fruktoseintoler-
anse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Ivemend skal ikke gis som bolusinjeksjon, men skal for-
tynnes og gis som langsom i.v. infusjon. Skal ikke gis i.m. eller s.c. Mild trombose på injeksjonsstedet er sett ved høyere doser. 

Dersom det oppstår tegn eller symptomer på lokal irritasjon, skal infusjonen avsluttes og startes opp igjen i en annen vene. 
Interaksjoner: Fosaprepitant omdannes raskt til aprepitant når det gis i.v. Det er sannsynlig at virkestoffer som interagerer med 
aprepitant gitt oralt også vil interagere med fosaprepitant. Aprepitant (125 mg/80 mg) er substrat, moderat hemmer og induser 
av CYP 3A4 og CYP 2C9-induser. I løpet av behandlingen hemmes CYP 3A4 og plasmakonsentrasjonen av virkestoffer som 
metaboliseres via enzymet kan økes. Total eksponering for oralt administrerte CYP 3A4-substrater kan bli opptil ca. 3 ganger 
høyere i løpet av en 3-dagers behandling. Effekten på intravenøst administrerte CYP 3A4-substrater antas å være mindre. 
Fosaprepitant må ikke brukes samtidig med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. CYP 3A4-hemming forårsaket av apre-
pitant kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av disse virkestoffene, og potensielt forårsake alvorlige eller livstruende reaksjoner. 
Forsiktighet anbefales ved samtidig behandling med CYP 3A4-substrater og oralt administrerte virkestoffer som primært metabo-
liseres via CYP 3A4 og som har smalt terapeutisk vindu, som ciklosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergota-
min, ergotamin, fentanyl og kinidin. Etter behandlingsslutt forårsaker aprepitant en forbigående moderat induksjon av CYP 2C9 
og en forbigående mild induksjon av CYP 3A4 og glukuronisering. Ved samtidig bruk med aprepitant må vanlig oral deksameta-
sondose reduseres med ca. 50%, vanlig i.v. metylprednisolondose med ca. 25%, og vanlig oral metylprednisolondose med ca. 
50%. Under kontinuerlig behandling med metylprednisolon kan AUC for metylprednisolon reduseres i løpet av de 2 første uker 
etter doseringsstart av aprepitant. I løpet av 3-dagers behandlingen ved kvalme- og oppkastfremkallende kjemoterapi, er det for-
ventet forbigående moderat økning, etterfulgt av mild nedgang, i eksponeringen av immunosuppressiver som metaboliseres via 
CYP 3A4 (f.eks. ciklosporin, tacrolimus, everolimus og sirolimus). Reduksjon i dosen av immunosuppressiver er likevel ikke anbe-
falt. Potensielle effekter av økte plasmakonsentrasjoner av midazolam eller andre benzodiazepiner metabolisert via CYP 3A4 
(alprazolam, triazolam), må vurderes når disse gis sammen med aprepitant. Infusjon av 100 mg fosaprepitant over 15 minutter 
sammen med diltiazem 120 mg 3 ganger daglig, hos pasienter med mild til moderat hypertensjon, gir 1,4 ganger økt AUC for 
diltiazem og liten reduksjon i blodtrykk. Som mild induser av CYP 2C9, CYP 3A4 og glukuronisering, kan aprepitant redusere 
plasmakonsentrasjonen av substrater som elimineres av disse innen 2 uker etter behandlingsstart. Effekten er klinisk ubetydelig 
2 uker etter avsluttet behandling. Mild induksjon av glukuronidering er sett når aprepitant 80 mg gis oralt i 7 dager. Forsiktighet 
anbefales når warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin eller andre virkestoffer som metaboliseres via CYP 2C9 gis i løpet av 
denne perioden. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødvendig. 
Muligheten for reproduksjonstoksiske effekter er ikke klarlagt. Mulige effekter på reproduksjon pga. endringer i nevrokininregul-
eringen er ukjent. Overgang i morsmelk: Ukjent. Utskilles i melk hos diende rotter. Amming anbefales ikke. Bivirkninger: 
Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, dyspepsi, raping. Luftveier: Hikke. Metabolske: Anoreksi. Nevrologiske: 
Hodepine, svimmelhet. Øvrige: Asteni/tretthet. Mindre hyppige: Blod: Anemi, febril nøytropeni. Gastrointestinale: Kvalme, sure 
oppstøt, smaksforstyrrelser, mageubehag, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, perforerende duodenalsår, oppkast, 
magesmerte, tørr munn, inflammatorisk tarmsykdom, flatulens, stomatitt. Hud: Utslett, akne, fotosensibilitet, hyperhidrose, oljeak-
tig hud, kløe, hudlesjoner. Hørsel: Tinnitus. Luftveier: Faryngitt, nysing, hoste, postnasalt drypp, halsirritasjon. Metabolske: 
Vektøkning, uttalt tørste. Muskel-skjelettsystem: Muskelkramper, myalgi. Nevrologiske: Unormale drømmer, kognitive lidelser. 
Psykiske: Forvirring, eufori, engstelse. Sirkulatoriske: Bradykardi, hetetokter. Syn: Konjunktivitt. Urogenitale: Polyuri, dysuri, pol-
lakisuri. Øvrige: Ødem, rødme, ubehag i brystet, døsighet, tørste, candidainfeksjon, stafylokokkinfeksjon. Laboratorieverdier: 
Vanlige: Økning i ALAT og ASAT. Mindre vanlige: Økning i alkalisk fosfatase, hyperglykemi, mikroskopisk hematuri, hyponatremi, 
vekttap. Følgende er i tillegg sett ved behandling med aprepitant 40 mg: Smerter i øvre del av buken, unormale tarmlyder, dysar-
tri, dyspné, hypoestesi, insomnia, miose, kvalme, sanseforstyrrelse, mageubehag, redusert synsskarphet, hvesing. Ett tilfelle av 
obstipasjon og ett tilfelle av subileus er sett ved høyere aprepitantdose. Ett tilfelle av Stevens-Johnsons syndrom, samt ett tilfelle 
av angioødem og urticaria er rapportert. Hardhet og smerter på injeksjonsstedet ved i.v. administrering. Etter markedsføring 
(frekvens ukjent): Hud: Kløe, utslett, urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner. 
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser opptil 200 mg fosaprepitant er generelt godt tolerert hos friske personer. Ved ev. over-
dose må aprepitant seponeres og generell støttebehandling og overvåking iverksettes. Pga. aprepitants antiemetiske virkning kan 
legemiddelindusert brekning ikke forventes å være effektivt. Aprepitant kan ikke fjernes ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger A04A D12.Egenskaper: Klassifisering: Antiemetikum. Virkningsmekanisme: Fosaprepitant er prodrug og omdannes 
raskt til aprepitant når det gis i.v. Aprepitant er selektiv høyaffinitetsantagonist for human substans P nevrokinin 1 (NK

1
)-

reseptorer. Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt oral biotilgjengelighet: 67% for 80 mg og 59% for 125 mg. T
max

 ca. 4 timer. Ikke-
lineær farmakokinetikk i det kliniske doseringsintervallet. Proteinbinding: Sterk, gjennomsnittlig 97%. Fordeling: 
Distribusjonsvolum: Geometrisk gjennomsnitt for tilsynelatende distribusjonsvolum ved «steady state» (Vd

ss
) er ca. 66 liter. 

Halveringstid: Plasmaclearance: Doseavhengig, reduseres med økende dose, ca. 60-72 ml/minutt i det terapeutiske doseområ-
det. Terminal halveringstid: Ca. 9-13 timer. Metabolisme: Fosaprepitant omdannes til aprepitant i løpet av 30 minutter etter avs-
luttet infusjon. Aprepitant gjennomgår utstrakt metabolisme. 12 svakt aktive metabolitter er identifisert i humant plasma. 
Metaboliseres hovedsakelig via CYP 3A4 og potensielt med et minimalt bidrag via CYP 1A2 og CYP 2C19. Utskillelse: Som 
metabolitter i urin og via galle i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter rekonstituering og 
fortynning, er kjemisk og fysisk holdbarhet ved bruk vist i 24 timer ved 25°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet 
brukes umiddelbart. Andre opplysninger: Tilberedning av infusjonsvæske: Se pakningsvedlegg. Må ikke rekonstitueres eller 
blandes med oppløsninger med ukjent fysisk og kjemisk forlikelighet. Pakninger og priser: Emend: Kapsler: Startpakn.: 1 tabl. 
125 mg + 2 tabl. 80 mg (endose) kr 747,10. 80 mg: 1 stk. kr 271,70. 2 stk. (blister) kr 509,70. 125 mg: 5 stk. (endose) kr 
1221,80. Ivemend: Pulver til infusjonsvæske: 1 stk. (hettegl.) kr 369,60. Refusjon: Gjelder Emend, men ikke 125 mg 5 stk. 
endose. 

 Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast i forbindelse med sterkt emetogen cisplatinbasert 
cancer kjemoterapi. Forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med moderat emetogen cancer kjemoterapi. Refusjonskode: 
ICPC -53 Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom Vilkår nr 9. ICD -53 Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom 
Vilkår nr 9. Vilkår: 9 Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.

Sist endret: 25.09.2009
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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De tidligere helseforetakene er nå 
lokalisasjoner med navnene:
• Oslo universitetssykehus, Ullevål
• Oslo universitetssykehus, 

Rikshospitalet
• Oslo universitetssykehus, Aker
• Oslo universitetssykehus, 

Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehuset er 
landets største helseforetak med 
cirka 20 000 ansatte, og står for 
en betydelig andel av medisinsk 
forskning og utdanning av helseper-
sonell i Norge. 

Hvorfor er sykehusene slått sammen? 
Helt tilbake til fusjonen mellom 
Helse Øst og Helse Sør lå det en klar 
føring fra Helse- og omsorgsdepar-
tementet, om at Oslosykehusene 
måtte samkjøres bedre. Siden da 
har Helse Sør-Øst arbeidet med 
saken gjennom prosjektet kjent 
som Hovedstadsprosessen. Det var 
klare føringer fra departementet om 

at sykehusstrukturen i større grad 
skulle tilpasses pasientens behov og 
pasientens forløp gjennom helseve-
senet i Oslo. Det endelige vedtak om 
et sammenslått oslosykehus, Oslo 
universitetssykehus HF, ble gjort i 
november 2008. Les mer om dette 
vedtaket på: www.helse-sorost.no.

I vedtaket ligger også at Oslo 
universitetssykehus fra 2011 skal 
betjene et mindre opptaksområde 
enn tidligere. Et pasientgrunnlag på 
ca 160 000 skal overføres til Ahus 
og fl ere funksjoner skal overføres til 
Vestre Viken. 

Sammenslåing av tre helseforetak 
Sammenslåingen av de tre helsefor-
etakene er en meget stor omorgani-
seringen.  Prosjektet har fl ere faser. 
Integrasjonen startet i 2009 med å 
få organisasjonen og alle lederne på 
plass. 1. januar 2010 begynte de nye 
lederne å virke i sine stillinger. 
Oslo universitetssykehus er organi-
sert i 5 nivå:

Nivå 1: Administrerende direktør 
Siri Hatlen

Nivå 2: Klinikker, ni klinikker og 
Oslo sykehusservice.

Nivå 3: Avdelinger/Institutter
Nivå 4: Seksjoner
Nivå 5: Enheter

Tre helseforetak  i Oslo er blitt ett - 

Oslo universitets-
sykehus

Artikkelen er skrevet av Elisabeth Holter

Elisabeth Holter
Rådgiver i klinikkstaben, 
Kreft- og kirurgiklinikken, 
Oslo universitetssykehus. 
Hun har vært ansatt 
på  Radiumhospitalet 
siden 1984, og vært 
med på  fusjonen med 
Rikshospitalet og nå 
fusjonen med Ullevål universitetssykehus 
og Aker sykehus. Elisabeth Holter var en 
av initiativtakerne til Forum for sykepleiere i 
kreftomsorgen i 1984, og var første leder av 
FSK, i tiden 1984 - 1988.

Fra 1. januar 2010 er de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, 

Rikshospitalet  med Radiumhospitalet  og Ullevål universitetssykehus samlet i 

ett helseforetak, Oslo universitetssykehus HF.  Sykehuset  har lokalfunksjoner 

for Oslo og deler av Follos befolkning,  leverer spesialisthelsetjenester og 

ivaretar lands- og regionsfunksjoner. Oslo universitetssykehus eies av Helse 

Sør-Øst.  Foretakets målsetting er høyere kvalitet på pasientbehandlingen, 

bedre samordning av tjenestetilbudet og robuste forskningsmiljøer med 

internasjonal tyngde.
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De fl este klinikkene og avdelingene 
går på tvers av lokalisasjonene. 

Hvordan er Kreftbehandlingen 
organisert?
Utredning og behandling, både 
medikamentellbehandling, strålebe-
handling og kirurgi,  skjer i hoved-
sak ved Kreft- og kirurgiklinikken. 
Denne klinikken består i dag av 
tidligere klinikker og avdelinger 
ved tidligere Aker sykehus, Ullevål 
universitetssykehus, Rikshospitalet 
og Radiumhospitalet. 

Kreftformer som behandles i 
andre klinikker er: 
• Gynekologisk kreft som 

behandles ved Kvinne- og 
barneklinikken,

• Kirurgiske behandling av kreft 
i øyet, ØNH- kreft, kreft i sen-
tralnervesystemet og  sarcomer 
behandles ved Klinikk for kirurgi 
og nevrofag

• Blodkreft både  akutt og kronisk 
leukemi, og benmargskreft 
behandles ved Klinikk for spesia-
lisert medisin og kirurgi. 

• Barn som har kreftsyk-
dom  behandles i Kvinne- og 
barneklinikken

Kreft- og kirurgiklinikken tilbyr 
høyspesialisert, multidisiplinær 
medisinsk og kirurgisk behandling 
av kreft og andre sykdommer innen 
mage-/tarm og urologi, og har også 
akuttfunksjoner innen kirurgi. 
Klinikken ivaretar lokalsyke-
husfunksjoner for Oslo-området 
og regionsfunksjoner for øst- og 
sørlandet. Klinikken har også fl ere 
landsfunksjoner.  

Kreft- og kirurgiklinikken driver 
omfattende nasjonal og internasjo-
nal forskning, blant annet via syke-
husets største forskningsinstitutt, 
Institutt for kreftforskning, og i 
samarbeid med de fremste kreftsen-
trene i Europa og Nord-Amerika.

Klinikken er en referanseinstitu-
sjon innen innovasjon og formid-
ling av nettbasert medisinsk infor-
masjon gjennom applikasjonene 
Medinsight og Oncolex. 

Klinikken er organisert i føl-
gende avdelinger
• Avdeling for kreftbehandling
• Avdeling for urologi
• Avdeling for gastroenterologisk 

kirurgi
• Avdeling for bryst- og endokrin 

kirurgi

• Institutt for kreftforskning
• Institutt for medisinsk 

informatikk
• Avdeling for medisinsk fysikk

Når merker pasientene og eksterne 
samarbeidspartnere endringen? 
Inntil det er et felles pasientadmini-
strativt- og journalsystem for Oslo 
universitetsklinikk  vil virksom-
hetene ved lokalisasjonene Aker, 
Rikshospitalet, Radiumhospitalet 
og Ullevål videreføres som tidli-
gere. Brukerne forholder seg til sine 
respektive sykehus som før. 

I løpet av høsten 2010 vil det 
skje endringer som vil berøre 
pasienter, pårørende og eksterne 
samarbeidspartnere. I god tid før 
endringene skjer så vil disse bli 
kommunisert gjennom dagsavisene, 
internett og direkte til fastleger og 
sykehus. 

Internettadressen til Oslo uni-
versitetsklinikk er:
www.oslouniversitetssykehus.no. 
Fra denne siden går det inntil videre 
linker til de tidligere foretakene 
Aker, Rikshospitalet og Ullevål. 

Tre helseforetak i Oslo er blitt til ett

Ett rike: Sykehusene Radiumhospitalet, Rikshospitalt, Ullevål og Aker er nå samlet under et helseforetak, Oslo universitetssykehus HF
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Norsk pris 2010
Forum for kreftsykepleie (FKS) 
deler årlig ut pris til en sykepleier 
som utmerker seg spesielt  i kref-
tomsorgen. FKS oppfordrer sine 
medlemmer og lesere av tidsskrif-
tet Kreft-sykepleie  til å sende inn 
forslag på en sykepleier som har 
gjort en spesiell innsats innenfor 
fagfeltet.

Hvem kan bli nominert

• Vedkommende arbeider innen 
klinisk sykepleie, fagutvikling 
eller forskning.

• Vedkommende gjør en 
innsats, som utmerker seg 
overfor pasienter med kreft-
sykdom, pårørende eller 
overfor kollegaer.

Send kandidatens navn, arbeids-
sted, telefonnummer og begrun-
nelse for nomineringen til:

FKS NSFs Faggruppe 
v/Elin Bruland
Førde Sentralsjukehus
Vievegen 8, 6807 Førde
Tlf. 57839307 
E-post: elin.bruland@helse-forde.
no

Frist 1. august 2010

Årets sykepleier 
i kreftomsorgen



Troms: Evelyn Karlsen. Mob 91 80 21 90, eve-karl@online.no
Nordland, avd. Bodø/Salten: Trude Kristiansen, Medisinsk 
avdeling R3 Tlf. (a) 75 53 44 60, mob. 95 17 07 59, 
trude.kristiansen@nordlandssykehuset.no
Nordland, avd. Helgeland: Sølvi Hall, Helgelandssykehuset 
Rana, Kreftpoliklinikken, 8600 Mo i Rana
Tlf. 75 12 52 96 / 75 12 53 93. solvi.hall@rasyk.nl.no
Nord-Trøndelag: Bjørg Jenssen, Sykehuset Levanger, Med. 
avd. post A, 7600 Levanger. Tlf. 74 09 82 16 (a), 
74 09 98 24(p). bjorg.jenssen@c2i.net
Sør-Trøndelag: Inger Peggy Storvik, Kreftavdelingen 
St. Olavs Hospital. inger.storvik@stolav.no
Møre og Romsdal / Kristiansund: Laila Merethe Andersen, 
Medisinsk sengepost, Møre og Romsdag helseforetak, 
Kristiansund. Tlf. 71 12 22 87 (a), 91 99 26 07 (p). 
Laila.andersen@neasonline.no
Møre og Romsdal / Sunnmøre: Tanja Yvonne Alme, 
loevg@online.no
Oppland og Hedmark: Grethe Hvithammer, Revlinghagan 33, 
2355 Gaupen, tlf 924 57 364. grhvit@hotmail.com
Sogn og Fjordane: Torill Tysse Sælen, Kreftpoliklinikken, 
Helse Førde HF, 6800 Førde. Tlf. 57 83 93 24 (a), 
57 82 26 67 (p), mob 99 20 50 57
torill.tysse.selen@helse-forde.no
Hordaland: Grethe Skorpen Iversen, Sunniva klinikk for 
lindrende behandling Ulriksdal 8c, 5009 Bergen
Tlf. 55 97 94 00(a)
GretheSkorpen.Iversen@HARALDSPLASS.NO
Rogaland: Øyvor Sønstadbø
oyvor.sonstabo@bjerkreim.kommune.no
Agder: Karin Mollestad Nilsen, Senter for kreftbehandling, 
Sørlandet sykehus, Kristiansand, 
Tlf. 38 14 66 25 (a), 38 01 57 35 (p), mob 98 66 82 30
karin.mollestad.nilsen@sshf.no 
Vestfold: Ingrid Jevne Schmidt, Lindrende avdeling, 
Brårudåsen, Horten kommune, Hagabakken 4, 3189 Horten 
Tlf. 33 08 66 47 (a) 33 07 86 28 (p)
je-schmi@bluezone.no
Buskerud: Dora Hafnor, Austjord Behandlingssenter
3514 Hønefoss. Mob 41 45 66 34
dora.hafnor@ringerike.kommune.no
Telemark: Nina Odberg, Sykehuset Telemark, 
Medisin Mofl ata, kreft, 3710 Skien. Tlf. 35 00 47 98
nina.odberg@sthf.no
Østfold: Lisbeth Nesse Brenna, Kirurgisk avdeling A3, 
Sykehuset Østfold, Fredrikstad. 
Tlf. 69 86 08 80 (a), 69 32 55 82 (p), mob 99 01 95 34. 
lisbethbrenna@hotmail.com
Oslo & Akershus: Ellen Sejersted, Lindrende enhet
Bråset bo-og omsorgssenter, Bråsetvn 21A, 3440 Røyken.
Tlf. 98 81 38 70. 
ellen_sejersted@hotmail.com
SIG-gruppeledere
SIG-stamcelletranspl.: Julia Vogel, B2 Radiumhospitalet, 
Montebello, 0310 Oslo. Tlf. 22 93 43 37, mob 93 40 56 55. 
julia.vogel@radiumhospitalet.no 
SIG-barn og ungdom: Britt Ingunn Sævig, Kreftforeningen, 
C. Sundts gt 29, 5004 Bergen. Tlf. 99 24 86 15
Britt.Ingunn.Saevig@kreftforeningen.no 
Lokalagskontakt i NSF FSKs styre: Torunn Haugstøl, Palliativ 
enhet Sykehuset Telemark, 3710 Skien. 
Tlf. 35 00 54 34, mob 91 82 65 11
torunn.haugstol@sthf.no

LOKALLAGSLEDERE

Kontaktperson: Anne Grev
Telefon 61 18 98 73  Mobil 90 20 69 01
E-post: anne.grev@gjovik.kommune.no

www.kreft.no
www.palliativ.org/
www.dagensmedisin.no
www.isncc.org
www.ons.org

www.fecs.be
www.uicc.org
www.cancercare.org 
www.cancervard.org.se
www.dsr.dk/fs13

KURS/KONFERANSER

2010

10.–12. juni
The 6th Research Forum of the European Association for 
Palliativ Care, Glasgow UK

15.–17. september
Norsk palliativ forening og Norsk forening for palliativ 
medisin arrangerer  11. Landskonferanse om 
utfordringer ved livets slutt, Bergen.

22. – 24. september
Palliativ behandling av kreftpasienter på sykehus,
Kreftsenteret, OUS Ullevål

18.–19. november
Onkologisk forum, Tromsø

Ellers er det til en hver tid annonsert relevante 
kurstilbud på hjemmesidene til de regionale 
kompetansesentrene for lindrende behandling. 
Gå inn på www. palliasjon.no og skaff deg opplysninger 
om disse.
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 JA, jeg ønsker medlemskap i Forum for kreftsykepleie, NSFs fagruppe 
 (inkl tidsskriftet «Kreftsykepleie») kr 252,- per år

 Medlemsnr i Norsk sykepleierforbund .................................................................................................................

 Jeg er sykepleier,  men ikke medlem i Norsk sykepleierforbund. Jeg ønsker å få tilsendt tidsskriftet
   «Kreftsykepleie» 4 nummer i året, kr 300,- 

  Jeg er pensjonert sykepleier og ønsker å få tilsendt tidsskriftet «Kreftsykepleie» 4 nummer i året, kr 150,-

 Vi er et firma som ønsker abonnement på tidsskriftet «Kreftsykepleie», 4 nummer i året, kr 800,- 

 Vi er en institusjon / høgskole som ønsker abonnement på tidsskriftet «Kreftsykepleie», 
 4 nummer i året, kr 500,-

Navn  ..............................................................................................................................................................................

Firma ..............................................................................................................................................................................
 
Adresse ...........................................................................................................................................................................
 
Postnr/sted .....................................................................................................................................................................

Telefon arbeid .................................................................   Telefon privat .............................................................
 
E-post .............................................................................................................................................................................
 
Kopier eller klipp ut denne siden og send den til:
Forum for kreftsykepleie, NSFs fagruppe v/Vibeche Fahsing, Vuggaveien 30, 6510 Kristiansund
E-post: vibechef@broadpark.no

Hvem kan bli medlem?
•  Sykepleiere som arbeider med 

kreftpasienter, eller som er 
interessert i kreftsykepleie og er 
medlemmer av NSF.

•  Medlemskap oppnås ved å 
betale kontingent.

•  Sykepleiere som ikke er med-
lemmer av NSF kan tegne 
abonnement på tidsskriftet 
«Kreftsykepleie».

•  Sykepleierhøgskoler, helse-
institusjoner og firma kan også 
tegne abonnement på tidsskrif-
tet «Kreftsykepleie».

Kontingenter
•  Individuelt medlemskap 

kr 252,- per år 
(kun for medlemmer av NSF).

•  Individuelt abonnement:
 Ikke medlemmer av NSF 

kr 300,- per år.
 Pensjonister kr 150,- per år.

•  Høgskoler og helseinstitusjoner 
kr 500,- pr år

• Firma kr 800,- per år.

Forum for kreftsykepleie er en av Norsk Sykepleierforbunds faggrupper og har som formål å spre kunnskap 
om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere. Forum for kreftsykepleie har 19 lokalgrupper spredt over 
hele landet og sam arbeider med nasjonale og internasjonale organisasjoner.
Les mer om oss på www.sykepleierforbundet.no, under fagrupper velger du kreftsykepleiere

Medlemsfordeler
•  Du vil kunne søke stipendmidler 

som tildeles kreftsykepleiere fra 
interne og eksterne fond – for 
 deltakelse på seminarer og kon-
feranser.

•  Du vil få rabatt på Norsk kon-
feranse i kreftsykepleie som FKS 
arrangerer hvert 2. år.

• Deltakelse i lokalgruppe av FKS.
•  Du får tilsendt «Kreftsykepleie».

Bli medlem i Forum for kreftsykepleie



B-POSTABONNEMENT
RETURADRESSE: Forum for Kreftsykepleie NFSs Faggruppe 

v/Kristin Wolden, St. Olavs Hospital, Kreftavdelingen, 

Olav Kyrres gt. 17, 7006 Trondheim


