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Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige 
avgjørelser basert på systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 
kunnskap og pasientens ønsker og behov i den 
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Når denne utgaven av Kreftsykepleien er i hendene på våre medlemmer er sannsynligvis 
årets stortingsvalg over, og det er klart hvem som skal styre landet de neste fire årene. 
Det betyr at man i disse dager også er i ferd med å legge planer for hvordan helsetilbudet 
skal være de kommende årene. Herunder forebygging, behandling og rehabilitering av 
kreftpasienter som må regnes som en av de aller tyngste oppgavene i norsk helsevesen.  Vi 
forventer, uavhengig av hvilke partier som skulle komme i posisjon, at man tar innover 
seg den kunnskapen som i dag finnes når det gjelder kreft og kreftbehandling, slik at man 
klarer å legge føringer for en tilstrekkelig robust og framtidsrettet helsepolitikk.

Det finnes etter hvert mye fakta om kreft i Norge. Vi vet at årlig så vil mellom 25.000 
og 30.000 mennesker få kreft og at 33 pst av alle menn og 27 pst av alle kvinner vil få 
kreftdiagnose før de er fylt 75 år. Vi vet også mye om hvilke kreftformer som har størst 
hyppighet, hva som øker mest, hva som er risikofaktorer, hva som er mest dødelig – og 
hvilke som vi klarer å behandle best. Det er også et trist men ubestridelig faktum at 
mer enn 10 000 mennesker dør på grunn av sykdommen hvert eneste år, og bak de 
dystre tallene finner vi mennesker av kjøtt og blod, med sine helt spesielle og unike 
sykdomshistorier. 

Vårt viktigste budskap til politikerne er at man fortsatt legger til rette for et godt og 
likeverdig helsetilbud i hele landet. Det må dessuten være et helsetilbud som er på linje 
med det beste i verden.  Vi ser ingen gurnn til at vi skal ligge under nordisk og europeisk 
gjennomsnitt når det gjelder bruk av medikamentell kreftbehandling. Eller at vi ikke 
skal være blant de aller fremste i europa til å ta bruk ny teknologi og nye medisiner. Den 
nye helsepolitikken må også ta inn over seg alle de rapporter og utredninger som er lagt 
de siste årene. Utredninger som sier at vi bør satse tyngre på forebygging, da en av tre 
krefttilfeller skal forebygges. Som sier at vi har mye å gå på når det gjelder samspill og 
rollefordeling i behandlingskjeden. Som sier at vi må bli enda flinkere til å sette pasienten 
i sentrum. Noe som innebærer en styrking av fagtilbudene og spisskompetansen ved 
universitetssykehusene, men samtidig en klar rollefordeling der man tar innover seg at en 
betydelig del av kreftbehandling og -pleie bør skje i pasientens nærmiljø, i lokalsykeshus, 
distriktsmedisinske sentra og kommunehelsetjenesten.

Vi har ikke annet valg enn å sette vår lit til at de folkevalgte bruker tilgjengelig kunnskap 
til å utforme en tilstrekkelig robust helsepolitikk i årene som kommer. Vi lover iallfall å 
bidra på vår måte, blant annet gjennom en kontinuerlig videreutvikling av  kunnskap og 
kompetanse innenfor fagområdet. Det er våre medlemmer svært opptatt av, og jeg vet at 
dette er et viktig tema som drøftes nesten daglig på arbeidsplasser og i fagmiljøer rundt 
om i hele landet.  Derfor regner jeg også med å treffe mange av dere  i Trysil i slutten av 
oktober. Årets kreftkonferanse «I grenseland» blir en viktig møteplass og arena for å drøfte 
både  kompetanse, praksis og samhandling. 

I mellomtiden håper jeg dere fortsatt har igjen noe av den energien dere samlet i 
sommerferien, og at dere også  får tid til å nyte noe av høstens gleder og fargeprakt. 

Kristin Wolden, leder

Kristin Wolden
leder
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Jorun  Haugslett
redaktør

Jeg kan enda fornemme 
barndommens forventninger 
jeg hadde hver høst foran 
skolestart. Spenningen og 
forventningen  til å møte 
klassekamerater og ny lærer, 
og til ny lærdom. 

Denne  sommeren  
har vi, i tillegg til 
de skyene som har 
gitt oss i den sørlige 
landsdel en god del  
regn og tordenvær, 
også hatt hengende 
over oss andre 
«mørke og truende 
skyer».  Det har 
vært skrevet mye 
om skogfl åtten, den 
værste smittesprederen 

i nordlige deler av Europa. 
Ikke bare har den økt i antall 
og utbredelse, det har også 
kommet en ny type som kan gi 
encefalitt. 

Svineinfl uensaen var det 
neste. Selv om infl uensa-
pandemien foreløpig ser ut 
til å bli forholdsvis mild, 
er Norge forberedt på 
alvorligere pandemi, og har 
gjort innkjøp av respira-
torer, dialysemaskiner og 
infusjonspumper. Dette 
har vært kritisert, men kan 
samtidig sees på som en 
kjærkommen oppgradering 
av medisinsk – teknisk utstyr, 

mellom den solmengde som 
gir helsegevinst og velvære, og 
som kan bidra til å forebygge 
visse kreftformer og soling  
som kan forårsake hudkreft. 
Det er ikke enkelt. 

I juni kom St.meld. nr. 47, 
Samhandlingsreformen. Rett 
behandling – på rett sted – til 
rett tid. Stortingsmeldingen 
bygger på at bedre samhand-
ling bør være et av helse- og 
omsorgssektorens viktigste 
utviklingsområder fremover. 
Tjenesten er i dag fragmentert  
og pasientenes behov for et 
koordinert tilbud er ikke 
tilfredsstillende. Spesialist-
tjenestens helsetilbud er i 
stor grad preget av at målet er 
helbredelse, mens kommune-
helsetjenestens fokus er mer 
rettet mot funksjonsnivå og 
mestringsevne.  For pasienten 
er begge deler like viktig og 
avgjørende. Selv om det de 
siste årene har vært jobbet 
med mange tiltak for å bedre 
samhandlingen, kan denne 
forskjellen i målformuleringen 
fortsatt bidra til å påvirke 
kommunikasjonen og hva 
som vektlegges. Dårlig koordi-
nerte tjenester bidrar ikke 
til  møte pasientens behov 
på en rasjonell og koordinert 
måte. La oss sette vår lit til at 
Samhandlingsreformen over 
tid kan bidra til at pasienter 
som har behov for å bli møtt av 
en helhetlig helsetjeneste kan 
få et likeverdig tjenestetilbud 
uavhengig av hvor i landet 
de bor.  God samhandling 
kan være viktig for å bidra 
til likhet innenfor helse- 
og omsorgstjenesten, og 
således en viktig del av vårt 
verdigrunnlag. 

Jorun Haugslett

Nå er det høst. Jeg håper du har 
hatt en fi n sommer, og en god 
ferie uansett hvor du har vært 
og hva du har gjort. Sommer og 
ferie  kan bidra til overskudd 
og engasjement til å ta fatt 
med ny giv både privat og i 
jobbsammenheng. Høsten byr 
på nye utfordringer, det er som 
å starte med «litt blanke ark». 
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Redaktøren har ordet
som det ellers ville tatt tid å få 
bevilgninger til. Det er kjøpt 
inn vaksine til hele den norske 
befolkningen. Også det har blitt 
kritisert. Noen hevder at det 
ikke er etisk forsvarlig å bruke 
så mye penger på en vaksine 
i beredskap, en vaksine som 
store deler av befolkningen er 
skeptiske til å ta. Dette fokuset 
på infl uensapandemien kan 
bidra til  å skape unødig angst 
og bekymring, hevder noen. 
Uansett hvordan en velger å 
håndtere oppmerksomheten, 
har et viktig fokus blitt 
fremhevet: Håndhygienen, som 
vi vet det ikke har stått så bra til 
med, heller ikke i helsevesenet. 

Det kan være utfordrende 
å lese med kritisk blikk og 
vurdere objektivt den informa-
sjonen vi får. Når fagfolk i 
tillegg er uenige, gjør det ikke 
saken enklere. Heldigvis kan 
det se ut som om at antallet 
fl åttinfi serte er færre enn 
forventet. Kan den fuktige 
sommeren her sør være årsaken 
til det? For det er i Sør-Norge 
vi foreløpig er mest utsatt for 
dette skremmende vesenet. Har 
folk blitt skremt fra å være ute i 
naturen, eller har de gjort som 
meg?  Kledde på meg som om 
jeg skulle være tilstede på en 
operasjonsstue, kun hetten og 
munnbindet manglet før jeg 
dristet meg ut og plukket all 
den fantastiske fl otte blåbæra 
jeg til og med hadde like 
utenfor stuedøra. Jeg måtte jo 
sørge for å skaffe rikelig med 
antioksydanter. Så fi kk  det 
bare være med sol på kroppen 
og D-vitaminlagre, i hvertfall 
mens jeg plukket bær. Også her 
er det fl ere kilder til forvirring. 
Det gjelder å fi nne balansen 
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Et møte med St. Lazarus Hospice i Polen

En åpen dør, 
villige hender 
og varme hjerter
7.oktober 2008 var vi 12 studenter fra videre-utdanning i kreftsyke-pleie fra Tromsø som 

dro på studietur til Krakow. Vårt mål for turen var å besøke et av Polens 140 hospice. Fra 

hospice-fi losofi en kjenner vi begrepet «En åpen dør, villige hender og varme hjerter». Vi 

var spente på om det var dette inntrykket vi ville sitte igjen med etter vårt besøk på St. 

Lazarus hospice.

kom til hospicet var at det lå i en 
moderne bygning. Det hadde et 
stort uteareal med pent opparbeidet 
hage. Rundt hele bygningen var 
det bygget en sammenhengende 
balkong med tilgang til utearealet. 
Den var laget slik at det var lett 
å komme ut, også for de som var 
sengeliggende. Da vi kom inn 
ble vi tatt i mot av både leger og 
sykepleiere. Vi fi kk følelsen av å 
være velkommen. I løpet av dagen 
fi kk vi også en omvisning. Under 
omvisningen fi kk vi først se et stort 
felleareal som lå sentralt. Et kapell 
var tilknyttet fellesarealet og var 
lett tilgjengelig for alle. I tillegg til 
dette kapellet var det et bårekapell 
i bygningens underetasje. Vi fi kk 
fortalt at katolisismen står sterkt 
i Polen.  For mange er det av 
stor betydning at det er lagt til 
rette for bønn. Det var tilbud om 

Artikkelen er skrevet av 
Anne Sofi e Richardsen, 
kreftsykepleier  og 
Lena Beathe Holma, 
kreftsykepleier

Klassen startet tidlig planleggingen 
av turen. Vi hadde en polsk 

sykepleier i 
klassen som 
formidlet kontakt 
med Hospicet 
og med tolk. 
De ansatte ved 

Hospicet var forberedt på at vi 
kom og hadde laget program for 
dagen. Programmet inneholdt blant 

annet presentasjon av historien bak 
Hospicebevegelsen i Polen. De gikk 
spesielt inn på organisering, drift og 
fi nansiering av St. Lazarus Hospice. 
Det vi vil presentere vil være 
opplysninger vi fi kk fra de ansatte 
på Hospicet ved hjelp av en polsk - 
norsk talende tolk. Vårt hovedfokus 
vil være våre inntrykk av hvordan 
St. Lazarus Hospice ble drevet.

Vårt første inntrykk da vi 

Studentene fra 
videreutdanningen 
informeres om  
virksomheten ved Hospice 
St. Lazarus.
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gudstjenester, men også mulighet 
for å be alene. Det er ikke bare 
i livets sluttfase religionen står 
sterkt. Den følger som en rød tråd 
gjennom hele livet. De fl este ansatte 
var også religiøse, men det var 
ikke et krav for å kunne jobbe på 
hospicet. 

Beboernes rom var bygget i en 
sirkel rundt et oppholdsrom. Her 
spiste de sine måltider og kunne 
samles med sine pårørende eller 
ansatte. En hel vegg var dekket 
av vinduer på hvert soverom. 
Tanken var at ingen skulle føle 
seg innestengt. De skulle kunne 
se ut på blomstene og trærne i 
hagen, selv om de var for dårlige 
til å komme ut. Av samme grunn 
var det også vinduer både i tak og 
vegger i fellesarealene. Tanken var 
god, men førte også til at det kunne 
bli svært varmt inne på sommeren. 
Hospicet hadde fl ere gode tilbud til 
beboerne, også  til dem som valgte 
å bo hjemme den siste tiden. De 
kunne benytte seg av et dagsenter 
med arbeidsterapi og treningsrom. 
For beboernes pårørende var det 
et hotell like i nærheten hvor de 
kunne få bo gratis. 

I løpet av dagen fi kk vi 
presentert historien bak hospice-
bevegelsen i Polen. Ideen kom 
fra England på begynnelsen av 
70- tallet. En polsk kvinne hadde 
vært på besøk på St. Christopher’s 
Hospice i London og ble tent av 
ideen om å starte hospice i Polen. 
Hun jobbet i en menighet og 
spredde ideen blant de frivillige 
i menigheten. En venneforening 
startet med innsamling av penger. 
Først etter 19 år sto huset til St 
Lazarus Hospice ferdig. Etter hvert 
som man så at dette var et vellykket 
prosjekt, kom også staten inn i 
bildet med midler. Dette har ført til 
at det stadig bygges fl ere Hospice i 
Polen. Det begynte med at staten ga 
tilskudd på 15 % av driften, mens 
dette i dag har økt til 45 %. Store 
deler av driftbudsjettet kommer fra 
donasjoner og innsamlinger. Innen 
palliativ behandling i Europa er 
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Et møte med St. Lazarus Hospice i Polen

Polen i dag rangert som nr 3 etter 
England og Irland. 

Det er 130 ansatte ved St. 
Lazarus Hospice i dag. 85 av disse 
er helsepersonell. I tillegg er det 
140 frivillige som jobber med 
direkte pasientkontakt, og ca. 500 
som jobber med pengeinnsamling. 
De går under navnet «Hospicets 
venner». Det er viktig at de ansatte 
ikke bare er faglig fl inke, men også 
har «gode hjerter». Sykepleierne 
går 12 timers vakter. Legene har 
vakt på Hospicet på dagtid og 
hjemmevakt på ettermiddagen. I 
tillegg er det tilgjengelig psykolog, 
sosionom, fysioterapeut og 
frivillige. Det er 30 sengeplasser 
fordelt på 2 avdelinger. På hver vakt 
er det 4-6 pleiere på jobb i tillegg 
til frivillige. Det er gratis og frivillig 
om man vil henvises til hospicet. 
Den syke blir prioritert etter 
smertenivå og andre plager, samt 
prognose. 95 % er kreftpasienter.

St. Lazarus Hospice har 5 
kategorier av frivillige som blir 
kurset på forskjellige måter. 
1. Frivillige med direkte 

pasientkontakt. De hjelper 
pasientene med det praktiske 
som mat og stell. De må også ha 
tid og evne til å snakke med de 
syke og ha personlig egnethet. 

Man forsøker i tillegg å koble 
pasient og frivillig med like 
interesser. 

2. Frivillige som hjelper til med 
sorgarbeid. De arrangerer blant 
annet møter og utfl ukter. 

3. Frivillige som hjelper til på 
hospicet med blant annet 
oppgaver som klesvask, 
blomsterstell og kjøkkenarbeid.

4. Frivillige som samler inn penger. 

5. Ungdom som samler inn penger 
og driver informasjonsarbeid i 
skolen. 

Frivillige gjennomgår fl ere 
måneders forberedelser dersom 
de skal ha direkte pasientkontakt. 
De må skive under kontrakt. 
Prøvetiden er på 3 måneder. Det 
inngås nye avtaler for hvert år. De 
frivillige jobber ut fra idealisme og 
har ingen lønn. Dette er mennesker 
i alle aldersgrupper. Noen jobber 
mye, andre et par dager i måneden. 
En hjemmetjeneste er knyttet 
til hospicet og drar ut til de som 
ønsker å være hjemme. Tanken er 
at de fl este har det best hjemme. 
Familiesituasjonen og nettverk 

kartlegges, i tillegg til behovet for 
sosialhjelp. Det fokuseres også på 
pasientens og pårørendes behov for 
sorgarbeid. 

Det er et tilbud at lege, 
sykepleier, psykolog og sosionom 
drar på hjemmebesøk etter avtale 
og behov. Det er viktig med et 
tverrfaglig samarbeid. Den syke kan 
også ringe til hospicet 24 timer i 
døgnet og få legehjelp. Det ligger 
en trygghet i det å være knyttet til 
hospicet, spesielt med tanke på det 
å skulle dø hjemme. 

Vi sitter igjen med inntrykk 
av at «en åpen dør, villige hender 
og varme hjerter» står sentralt 
hos de ansatte ved St. Lazarus 
Hospice. Samtidig har vi fått vite 
at det kreves mye engasjement 
og pågangsmot av alle som er 
involverte i driften av hospicet.

Det er spesielt beundringsverdig 
at frivilligheten står så sterk i den 
polske kulturen. Noe av grunnen 
kan være en sterk religiøs tro. 
Katolikker ser det som svært viktig 
å kunne hjelpe andre mennesker 
som lider. Samtidig virker det 
som om frivillighet blir verdsatt 
og respektert i samfunnet. Det 
viser faktisk at det er mulig å 
drive en stor organisasjon der 
under halvparten mottar lønn. Det 
virker på oss som om Polen har 
satt frivillighet i en sammenheng 
som fungerer. Vi ser også at dette 
kan ha sine svake sider. De ansatte 
har mange å forholde seg til og 
kanskje kan kvaliteten på pleien 
være varierende. At sykepleierne 
går 12 timers vakter vil også kunne 
redusere kvaliteten på pleien. 
I tillegg kan det være sider ved 
organiseringen som vi ikke ble 
kjent med. Vi fi kk likevel inntrykk 
av at hospicefi losofi en er tatt vare 
på. Det står stor respekt av det de 
får til på St. Lazarus Hospice. 

Det var lærerikt for kommende 
kreftsykepleiere å få komme 
på besøk på hospicet. Vi kan 
på det sterkeste anbefale andre 
videreutdanningsstudenter et 
lignende besøk. 

8

Saksdokumenter til 
Generalforsamlingen legges 
ut på Web-siden innen 
10.oktober.
www.sykepleierforbundet.no/kreftsykepleiere
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Helt trygg – 
hele veien!
Alle systemer for legemiddelhåndtering 
er ikke likeverdige. Et er unikt: 
PhaSeal – Det eneste system for lukket 
legemiddelhåndtering som er klinisk 
dokumentert.

PhaSeal er et unikt, lukket 
system som forhindrer søl og 
spredning til arbeidsmiljøet ved 
tilberedning og administrering 
av cytostatika, antibiotika 
og andre legemidler som 
kan være skadelige under 
arbeidsmiljømessig eksponering.

For mer informasjon, besøk 
PhaSeal.com

 

Carmel Pharma AB   Aminogatan 30   SE-431 53 Mölndal   Sverige   Kontaktperson: Catharina Hallberg   Tel: +46 707 44 87 60   Fax: +46 31 703 04 04   E-mail: catharina.hallberg@carmelpharma.com   www.carmelpharma.com
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Kreftrehabilitering 
på Nordtun

Et vellykket samarbeidsprosjekt

Pilotprosjekt – Tilbud om rehabilitering til Kreftpasienter -  ble gjennomført på 

Nordtun høsten 2008. Prosjektet kom som et resultat av tildelte prosjektmidler fra 

Helsedirektoratet. Rapporten  beskriver bakgrunn, prosess før gjennomføring, utarbeiding 

av program, bekjentgjøring, gjennomføringen, resultater, og betraktninger for fremtiden. 

Prosjektet har vært omtalt i Kreftsykepleien nr. 4, 2008 og ellers hatt omtale i Avisa 

Nordland. Tilbudet gis som gruppetilbud, og vil bli videreført også i 2009.

Bakgrunn
Det er få utbygde tilbud innen 
kreftrehabilitering i Nord-Norge. 
Lærings- og mestringssentrene 
ved Nordlandssykehuset (NLSH) 

og Universitets-
sykehuset Nord-
Norge (UNN) har 
tilbud om 2 dagers 
mestringskurs til 
enkelte diagnose-
grupper, men 
utover dette var det 
ingen gruppetilbud 
etablert før 2008. 
På begynnelsen 
av 2000-tallet 
gjorde Nordtun 
HelseRehab 
(Nordtun) et 

forsøk med å etablere gruppetilbud 
til kreftpasienter. Imidlertid lyktes 
vi ikke den gang med å få tak i 
pasientene, og tilbudet stoppet seg 
selv. Nasjonalt er kreftrehabilitering 
et satsingsområde, og Helse Nord 
Regionalt Helseforetak (RHF) 
ønsker nå også dette som prioritert 
satsingsfelt. Det ble blant annet 
markert gjennom deres oppstarts-
seminar «Kraft mot Kreft», som 
ble avviklet i Tromsø 9. oktober 
2008. Med dette som utgangspunkt 

Artikkelen er skrevet 
av Sverre A. Monsen, 
Nestleder, Nordtun 
HelseRehab

ønsket Nordtun HelseRehab 
å utvikle et gruppetilbud til 
kreftpasienter. 

Det hele startet med at Sosial- 
og helsedirektoratet 6. mars 2008 
utlyste prosjektmidler – «Tilskudd 
til prosjekter for omstilling og 
utvikling av private opptrenings- 
og rehabiliteringsinstitusjoner 
2008». Dette var midler som var 
øremerket private institusjoner, 
med søknadsfrist 15. april. Nordtun 
HelseRehab er en privat drevet 
rehabiliteringsinstitusjon innen 
spesialisthelsetjenesten, som har 
driftsavtale med Helse Nord RHF. 
Nordtun ligger på Engavågen 
i Meløy kommune, ca 3 timers 
reise fra Bodø og Mo i Rana (se 
hjemmesiden www.nordtun.no). 
Institusjonen har beliggenhet i 
et spesielt naturskjønt område 
med strandsone, skjærgård, høye 
fjell og nasjonalparken Svartisen. 
Nordtun har lang erfaring med 
rehabilitering, og har tatt imot 
kreftpasienter individuelt til 
rehabilitering i mange år. Vi mente 
forholdene her lå godt til rette 
for å etablere et gruppetilbud til 
kreftpasienter. 

 Nordtun leverte søknad 
om midler innen området 

«prosjekter/tiltak som kan 
bidra til å styrke opptrenings-/
rehabiliteringstjenester på områder 
der tilbudet synes mangelfullt i 
regionen». I prosjektbeskrivelsen 
beskrev vi et gruppetilbud for 
kreftpasienter:

Målet er å gi et rehabiliterings-
tilbud til kreftpasienter 
i helseregion Nord, med 
hovedtyngde på Nordland fylke. 

Tilbudet skulle gis i et samarbeid 
med brukerorganisasjoner, 
sykehusene og kommune-
helsetjenesten. Et opphold på 
Nordtun kan inngå i en kjede 
med tiltak fra blant annet våre 
samarbeidspartnere. Tilbudet skulle 
gis vinteren 2008 til pasienter i 
aldersgruppen 30 – 60 år, med 
muligheter for individuell 
vurdering av øvre aldersgrense. 
Tilbudet skulle gis som 
gruppetilbud med individuell 
tilpasning. Det ble planlagt inntil 
to grupper à 10 personer i 14 
dagers opphold. Det var også 
et mål med gjennomføringen at 
man skulle høste erfaringer med 
diagnosegruppen.
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Prosess før gjennomføring
20. juni 2008 fi kk vi tilsagn om 
tilskudd. Det lå fl ere utfordringer 
i dette. Med tidligere erfaring 
fra kreftrehabilitering på 
begynnelsen av 2000-tallet viste 
vi at vi den gang ikke lyktes med 
å bringe sykehusavdelingene 
og kommunehelsetjenesten 
inn i prosessene. Den gang ble 
tilbudet gitt i et samarbeid mellom 
Nordtun og Kreftforeningen, 
og vi klarte ikke å rekruttere 
søkere til kursene. Vi måtte 
nå klare å utarbeide et godt 
produkt/program, og rekruttere 
deltakere innen relativt kort 
tid. Utfordringen videre var å få 
involvert de rette kontaktpersoner 

og klare å gjennomføre prosjektet. 
Vi drøftet hvordan vårt tilbud 
skulle bygges opp – innhold, 
lengde, diagnosegrupper og 
alderssammensetning. Ut fra 
våre forutsetninger og styrker 
var vi enige om at dette tilbudet 
måtte ha et fokus mot helhet og 
fysisk aktivitet. Vi så ikke behov 
for å invitere deltaker hit for 
hovedsakelig å sitte på foredrag, 
men foredrag skulle inngå som 
et viktig element i kursene. Det 
var heller ingen vits i å gi det 
samme tilbud som deltakere 
allerede har mottatt i sykehus og 
i hjemkommuner. Vi var kjent 
med at Røde Kors Haugland 
Rehabiliteringssenter på Vestlandet 

har hatt meget gode resultater 
med aktivt rehabiliteringstilbud 
for brystkreftopererte. I august 
utarbeidet vi et programforslag med 
brosjyre for et kursopplegg bygd 
rundt mestring og fysisk aktivitet, 
«lære å leve med» og bedret 
livskvalitet. 

Opplegget bygde på elementene 
individuelt tilrettelagt trening, 
gruppetrening, undervisning i 
grupper, gruppesamtaler, individuelle 
samtaler, likemannsorientering, 
avspenning, turer ute i naturen og 
kreative aktiviteter. 

Programforslaget ble drøftet 
internt før det ble sendt ut på 
«høring». Vi ønsket involvering fra 
mange i utarbeidingen av innholdet 
i tilbudet, og håpet på den måten å 
skape engasjement og interesse. 

Utarbeiding av program
I løpet av august/september 2008 
kontaktet vi kreftsyke-pleiere ved 
alle sykehus i Helgelandssykehuset 
(Rana, Sandnessjøen og Mosjøen), 
Nordlandssykehuset (Bodø, 
Lofoten og Vesterålen), samt 
UNN. I tillegg ble det etablert 
kontakt med Kreftforeningen, 
som nå er lokalisert i Tromsø, 
pasientforeningene Norilco og 
Forenningen for brystkreftopererte 
(FFB), samt kommunalt ansatte 
kreftsykepleiere. Kontaktpersonene, 
til sammen over 30 personer, fi kk 
oversendt vårt programforslag, 
brosjyre og forklaring/orientering 
til disse, med ønske om tilbake-
meldinger og innspill. Interessen 
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Et vellykket samarbeidsprosjekt

for et tilbud var stor i fagfeltet. 
Det kom fl ere innspill, og også til 
dels sprikende meninger omkring 
hvordan opplegget burde være. Det 
var ulike oppfatninger om lengde 
for kursopphold, tema for foredrag 
og størrelser på gruppene, tilbud om 
fysisk aktivitet eller ikke, spesifi kke 
eller blandet diagnoser i gruppene, 
utforming og layout på program og 
brosjyrer. Det ble derfor innkalt til 
et orienterings- og avklaringsmøte 
på Nordtun – dette for å involvere 
fagnettverket inn i arbeidet, og 
skape aksept og «eierskap» for 
tilbudet. Møtet ble avviklet 18. 
september 2008, og hadde fl ere 
hensikter. Kontaktpersonene ble 
kjent med Nordtun og mulighetene 
her. Vi gjennomgikk program og 
brosjyre i fellesskap, og orienterte 
om fremdrift for gjennomføringen 
i forhold til datoer for oppstart 
og oppfordringer til aktiv rekrut-
tering. Fra Nordtun hadde vi 
på forhånd planlagt gjennom-
føringen av tilbudet i ukene 
44-45 og 46-47, 2008. Møtet 
ble svært vellykket, med god 
oppmøte – fra Tromsø i Nord til 
Sandnessjøen i sør – 13 besøkende 
totalt. Både Kreftforeningen, FFB, 
Norilco, Nordlandssykehuset 
Bodø, Helgelandssykehuset og 
kommunene Bodø , Rana  og 
Meløy var representert. Det var 
god og konstruktiv stemning 
under møtet, og deltakerne var 
svært godt fornøyd etterpå. Flere 
av deltakerne ønsket å være aktive 
i rekrutteringsarbeidet. Etter 
dette møtet var det relativt greit å 
konkludere og avslutte prosessen 
med program og brosjyre. 

Bekjentgjøring av tilbudet
Tilbudet ble sendt ut, og henvis-
ningsprosessen kunne begynne. 
Kursprogrammet ble lagt ut 
på internett på Helse Nord og 
Nordtuns hjemmesider, og tilbudet 
ble beskrevet i Avisa Nordland med 
reportasje. 

8. oktober hadde vi stand og 
delte ut brosjyrer i Glasshuset, 

Bodø. 9. oktober deltok vi med 
tre personer på Helse Nord’s 
oppstartsseminar «Kraft mot kreft» 
i Tromsø, og hadde da også stand 
under seminaret. Flere ansatte 
deltok på foreberedende kurs 
forut før oppstart på tilbudet. Den 
siste tiden frem mot oppstart ble 
det inngått avtaler med eksterne 
bidragsytere – kreftsykepleier 
Trude Kristiansen(NLSH), 
sosionom Cecilie Dundas(NLSH) 
og «likemann» Ninny Jensen 
(Norilco).

Gjennomføring
På første kurs var det 8 deltakere – 
6 kvinner og 2 menn. Deltakerne 
var i alderen fra ca. 50 –75 år, 
og hadde ulike diagnoser og 
prognoser. Det var ingen pårørende 
som deltakere. Pasientene hadde 
i stor grad fått kjennskap til 
kurset via kreftsykepleiere og fra 
sykehusavdelinger. Fem deltakere 
kom fra Bodø, én fra Fauske, én fra 
Meløy og én fra Tromsø.

På kurs nummer to var det syv 
deltakere – seks kvinner og én 
mann. Deltakerne var i alderen fra 
45 – 65 år, med ulike diagnoser og 
prognoser. Det var ingen pårørende 
som deltakere, men pårørende 
som var på helgebesøk, deltok på 
ett foredrag. Tre deltakere kom fra 
Bodø, én fra Rana, én fra Sørfold, 
én fra Nesna og én fra Målselv.

Innholdet i programmet var 
tilnærmet lik for begge kursene. 
Deltakerne ble tatt imot med 
egen oppstartssamling mandag 
kveld, med orientering og 
omvisning. Kursprogrammet 
varierte mellom undervisning, 
trening og manuell fysioterapi, 
avspenning, gruppetrening, 
likemannsorientering, gruppe-
samtale og guidede turer.

Det var en fordel at de eksterne 
bidragsyterne hadde vært på møte 
her på Nordtun, og at de kjente 
godt til oppsett og program for 
tilbudet. 

Kreftsykepleier Trude 
Kristiansen hadde tilpasset og 

utarbeidet nye foredrag i henhold 
til programmet. Hun hadde fem 
hovedtema : 
A) Kreftsykdom, diagnose, 

behandling, resultater.
B) Tretthetssymptomer.
C) Følgetilstander og kroppslige 

endringer .
D) Kost og ernæring.
E) Pårørende, familie, venner, 

kollegaer. 

Trude Kristiansen holdt 
foredragene over to dager, og 
hadde også ettermiddagssamling 
og individuelle samtaler med fl ere 
deltakere. 

Ninny Jensen hadde foredrag 
med likemannsorientering. Vår 
egen diakon, Line Bakke, foreleste 
om sorg og krisemestring. Hun 
hadde også med seg kunstner Gro 
Rykkelid, som visuelt delte tanker 
omkring samme tema gjennom eget 
konsept «Hjertespråk». 

På kurs nummer to, hadde 
Gro Rykkelid også kveldskurs i 
akvarellmaling. 

Sosionom Cecilie Dundas 
holdt foredrag om sosiale rettig-
heter og -tilbud. Hun hadde 
også ettermiddagssamling og 
individuelle samtaler med noen 
deltakere. Samtalegrupper ble ledet 
av sykepleier Lisbeth Reindal, 
(Nordtun). Fysioterapeut Trond 
Dragland(Nordtun) foreleste om 
Smerter, fysisk aktivitet og fatigue. 
Det ble arrangert to guidede turer på 
hvert kurs. Her kom vår nye turbuss 
til sin fulle rett, og var fantastisk 
fi n å bruke som befordringsmiddel 
til et utgangspunkt. Turene ble 
lagt til Industriparken i Glomfjord 
m/orientering, Furøy Camping 
m/tursti, og Grønøy-Åmøy m/
fyrstikkfuru, rosenkvartsgruver og 
helleristningsfelt. 

Resultat
Midtveis i oppholdet, og ved 
avslutning ble det holdt evaluering 
med deltakerne. Skriftlige 
evalueringsskjema levert etter 
avsluttet kurs. Kurset ble avsluttet 
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med egen sluttsamling, og 
deltakerne fi kk tildelt deltaker-
bevis. Gjennomføringen av 
kursene må sies å ha gått svært 
godt. Nordtuns organisasjon har 
fungerte knirkefritt og logistikken 
var upåklagelig. Foredragene fra 
de eksterne foreleserne var av 
svært høy kvalitet, og falt naturlig 
inn i kursforløpet. Bidragene fra 
Nordtuns ansatte var også av svært 
høy kvalitet, og tilbudet totalt sett 
– med innhold, mengde, variasjon, 
bredde, fl eksibilitet og høy grad 
av individuell tilrettelegging – har 
vært svært vellykket og har høy 
kvalitet – også sammenlignet med 
for eksempel Montebellosenteret. 
Deltakerne var kjempefornøyd, og 
det var få negative bemerkninger 
ved evaluering. På en skala fra 0-5 
lå de fl este tilbakemeldinger på 4-5. 

Det var knyttet spenning 
til dette med blanding av 
diagnoser, treningsmengde og 
innholdsmengde. Det som var 
helt klart var at treingstilbudet ble 
svært vellykket, og av pasientene 
fremhevet som meget godt og 
spesielt viktig. Man merket fysiske 
resultat og fi kk råd om videre 
oppfølging og egentrening. Dette ble 
spesielt fremhevet som en stor og 
viktig forskjell på dette kurstilbudet 
og tilbudet ved Montebellosenteret. 
Lengden på oppholdet ser ut for 
å være akkurat passelig. Noen få 
deltakere kunne tenkt seg 3 ukers 
opphold. Undervisningen var 
opplagt mer generelt, men dog slik 
at det helt spesielle kunne man få 
gjennom individuell oppfølging. 
Dette ble derfor meget bra. 
Deltakerne beskriver personlig 
stor utbytte og nytte – man har 
fått påfyll som er nyttig og viktig 
å ha med i det videre forløp – et 
«redskap» til eget bruk. Pasientene 
fremholdt også at oppholdet hadde 
gitt motivasjon og glede over livet. 
Det var verdt å merke seg at de også 
vektla personalets gode innstilling 
og lokaliseringen – «slike tilbud kan 
ikke gis i et sykehus». 

Pasientene på disse gruppene 

skiller seg noe fra andre grupper. 
Generelt sett er det større ulikheter 
i gruppene, gruppene har et større 
behov for tid og dialog, og gruppene 
er generelt fysisk svakere enn en 
del andre grupper. Det er derfor 
ikke egnelig med tilbud om lange 
turer – det ideelle er busstur med 
sightseeing og kortere fotturer til 
og fra bussen. Turene vi la opp fi kk 
derfor høy score og gav en viktig 
gruppe- og mestringsopplevelse 
for deltakerne. Det er viktig 
med rikelig tid til pauser og 
hvile, både mellom foredrag og 
aktiviteter. Flere deltakere hadde 
tretthetssymptomer/fatique. 
Kveldene var satt til pasientenes 
frie disposisjon – noen benyttet seg 
av dette til hvile, mens andre gikk 
tur, trente i treningsanlegget, gikk 
i basseng eller var sosiale sammen 
på egen gruppestue eller sammen 
med andre pasientgrupper. Den 
individuelle tilpassingen var slik at 
om noen ønsket å stå over foredrag 
eller aktiviteter grunnet behov for 
hvile var det helt greit. 

Vi sitter igjen med en følelse av 
at 7- 8 pasienter på en gruppe er en 
fi n størrelse for gruppeprosessene. 
Vi har nå også fått anbefalinger 
om at denne gruppestørrelsen er 
gunstig for kreftgrupper. Blandete 
diagnoser i gruppe kan være en 
utfordring. Det krever bevisst 
styring fra gruppeansvarlige, og 
selvsagt fl eksibilitet i forhold til 
tilpassing. Imidlertid opplevde 
vi at dette gikk greit. Det var dog 
så mye felles blant pasientene at 
blandingen av diagnosegrupper 
ikke var hemmende for gruppe-
prosessene. Vi tror fortsatt at 
populasjonene i Nord-Norge/
Nordland er for små til å klare å 
rekruttere rene diagnosegrupper. 
Det kan imidlertid tenkes at 
dersom dette tilbudet oppnår 
permanent fi nansiering, og klarer 
å innarbeide seg som et godt 
alternativ for kreftpasientene, så 
kan man kanskje kunne gi tilbud 
til spesifi kke diagnosegrupper etter 
hvert. 

Fremtiden
Dette har vært spennende arbeid, 
som kan bli starten på et nytt 
og varig rehabiliteringstilbud 
for kreftpasienter i Nordland – 
lokalisert til Nordtun. Det kan også 
bli starten på et nytt samarbeid 
mellom fl ere aktører – Nordtun, 
Sykehusene, Kreftforeningen 
og likemannsapparatet. Vi 
er spesielt fornøyd med den 
innsats som foredragsholderne 
fra Nordlandssykehuset la ned i 
dette. Et slikt samarbeid tror vi kan 
være forutsetningen for å klare å 
bygge opp et godt og varig tilbud til 
kreftpasienter i Nordland. Sykehusene 
innehar spesialkompetanse og større 
fagmiljøer innen de fl este fagfelt. 
Nordtun har spesialkompetanse 
på rehabilitering, og spesielt godt 
tilrettelagte lokaliteter for å tilby 
slike tjenester. For fremtiden 
kan man også tenke seg at andre 
faggrupper også kan leies inn 
etter behov/ønske – spesialistlege, 
sexiolog, ernæringsfysiolog, 
psykolog og evt. andre. 

Ettersom dette tilbudet fi nansieres 
gjennom prosjektmidler, ligger det 
alltid en viss usikkerhet med hensyn 
til videreføring og kontinuitet. Dette 
er uheldig, og vanskeliggjør blant 
annet annonsering og bygging av 
fagkompetanse. Vi håper derfor at 
prosjektfi nansiering er en midlertidig 
ordning, og at bedre løsninger 
etableres etter hvert. Erfaringene 
vi trakk ut fra prosjektet i 2008 var 
imidlertid svært gode. Vi har søkt 
og fått tildelt prosjektmidler for å 
gjennomføre tilsvarende tilbud også 
i 2009. 

Første kurs gjennomføres i 
uke 37 og 38, og andre kurs i uke 
39 og 40. Pasienter kan henvises 
fortløpende, og vi håper på god 
søkning til kursene i år også. 
Konklusjonen på hele prosjektet 
i 2008 er klar – dette ble et svært 
vellykket prosjekt som lyktes 
grunnet grundig og bredt samarbeid 
i forberedelsen og godt samarbeid i 
gjennomføringen.
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  Når vanlig avførende behandling er utilstrekkelig1
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har vært noen respons (avføring) på dosen dagen før. Ved kroppsvekt utenfor angitte intervaller gis doser tilsv. 0,15 
mg/kg kroppsvekt. Injeksjonsvolumet skal beregnes 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 leverfunksjon («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. Forsik-
tighetsregler: 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 diver-
tikkelsykdom 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 metaboliseres 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, 
flatulens, 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 orto-
statisk 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: Klassifisering: 
Opioidantagonist. 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 affinitet 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 
sentralnervesystemet. 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 sammenlig-
net med en i.v. dose på 0,3 mg/kg er 82%. Proteinbinding: Minimalt bundet til humane plasmaproteiner (11-15,3%). 
Fordeling: Moderat vevsdistribusjon. Distribusjonsvolum ved «steady state» er ca. 1,1 liter/kg. Halveringstid: Termi-
nal 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 eksponering 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 signifikant, 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: Hettegl.: 1 stk. (0,6 ml) kr 330,10. Sett: 7 hettegl. (0,6 ml) + 
injeksjonssprøyter/injeksjonstørk kr 2100,80.
Sist endret: 27.11.2008. (Priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned.)
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 with-
out 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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Helsebiblioteket – et offentlig nettsted gratis for helsepersonell. 
Inneholder tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser, retningslinjer 
og nyttig fagstoff. http://www.helsebiblioteket.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

Rikshospitalet HF – Hjemmesiden inneholder informasjon som skal 
være til nytte for helsepersonell over hele landet i deres kontakt med 
Rikshospitalet HF. Gå inn på fanen helsepersonell via følgende adresser:
www.radiumhospitalet.no eller www.rikshospitalet.no

Ullevål universitetssykehus – Ved å gå inn på hjemmesiden 
www.ulleval.no, fås nyheter og informasjon om og fra de enkelte 
divisjoner og avdelinger ved sykehuset.

Akershus universitetssykehus har hjemmeside med nyttige lenker, blant 
annet tilsykehusets lærings- og mestringssenter, www.ahus.no

De øvrige universitetssykehusene har også 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
Aker universitetssykehus HF, www.aus.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

NAFKAM ble etablert i 2000 etter at Aarbakkeutvalgets innstilling, 
som ble lagt frem i 1998 (NOU 1998:21, konkluderte med at det er 
behov for mer forskning og for kvalitetssikring av forskning innen 
komplementær og alternativ medisin.

NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning 
innen komplementær og alternativ medisin. Senteret skal vektlegge fl  
erfaglig forskning. I tillegg jobber senteret innen feltene undervisning, 
rådgivning, internasjonalt/nasjonalt samarbeid og informasjon.

NAFKAM har som mål å gi forståelse av hva alternativ medisin som 
system eller konkrete alternativmedisinske metoder kan bidra med for 
å redusere og/eller forkorte sykdommer eller sykdomsopplevelser, bedre 
livskvalitet og øke evnen til mestring av sykdomssituasjoner.

NAFKAM har som visjon at pasienter skal få kunnskapsbasert 
behandling uansett hvor de velger å få den. 

NYTTIGE ADRESSER FOR Å SØKE KUNNSKAP 
OG INFORMASJON:

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

GENERELLE RETNINGSLINJER
FOR TIDSSKRIFTET

ANNONSER I KREFTSYKEPLEIE

Enkeltannonse Årsavtale (4 utgivelser)
1/1 side farger

1/2 side farger

1/4 side farger

1/1 side s/h

1/2 side s/h

1/4 side s/h

6.100 kr

4.000 kr

3.000 kr

4.500 kr

2.800 kr

2.000 kr

1/1 side farger

1/2 side farger

1/4 side farger

1/1 side s/h

1/2 side s/h

1/4 side s/h

21.000 kr

13.500 kr

9.000 kr

15.500 kr

9.500 kr

6.100 kr

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: Kari S.Kristensen

Tlf. 95 03 79 79 (m), 38 14 66 25 (a)
Vibeche Fahsing. Tlf. 92 88 94 34
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Sosionomprosjektet 
sykehuset i Vestfold  
Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold (SIV) onkologisk 

avdeling,  og Kreftforeningen. Prosjektet ble vurdert som en del av en større 

sammenheng. Eksempelvis sosionomens rolle i kreftplan og palliasjonsplanene, forskning, 

helsepersonellets faglige vurdering av å ivareta pasientenes helhetlige behov, og 

Kreftforeningens vurdering av behovet. 

Bakgrunn for prosjektet
Prosjektet startet på bakgrunn av 
en henvendelse til Kreftforeningen 
i januar 2007, da kreftsykepleierene  
på SIV mente at kreftpasienter har 
behov for mer spesialiserte tjenester 
enn det sykepleiertjenesten 
i avdelingen kan tilby. 
Kreftforeningen kunne umiddelbart 
støtte opp om kreftsykepleierenes 
observasjon og erfaring, da det 
daglig er henvendelser fra pasienter 
og pårørende til Kreftforeningen 
om spørsmål, rettigheter og 
hjelpebehov som ikke er ivaretatt.  
Kreftforeningen og SIV ble dermed 
enige om å arbeide for å få satt i 
gang et samarbeidsprosjekt som ble 
gjennomført i perioden november 
2007 til november 2008. 

Hensikten med prosjektet
Mandatet var å kartlegge og synlig-
gjøre behovet for sosionomtjeneste 
for kreftpasienter på SIV, samt 
å gi leger og sykepleiere en økt 
kompetanse omkring bruken av 
sosionom i det tverrfaglige teamet.  
Formålet var å systematisk kartlegge 
kreftpasienters og pårørendes ikke-
medisinske behov. Det var et mål i 
seg selv at kontakt med NAV og det 
kommunale hjelpeapparatet kom 
i gang raskt for de kreftrammede 
familiene.  

Organisering
Prosjektet hadde en egen styrings-
gruppe som ble ledet av  kreft-
sykepleier og leder av senter for 
lindrende behandling, Nina Firing.  

En arbeidsgruppe 
som ble ledet av 
kreftsykepleier ved 
senter for lindrende 
behandling,  Nina Stein  
og en referansegruppe 
som besto av to 
representanter fra 
kommunale helse-
tjenester (KS), NAV- 
forvaltning – Vestfold,  
Ungdomsgruppen i 
Kreftforeningen (UG) 
og Kreftforeningen.   

Alle deltok i ulike møter med 
sosionom / prosjektleder Marit Lien 
Gulliksen ( heretter sosionom),  og 
i samarbeid med henne, vurderte 
og avgjorde arbeidsprosessene i 
prosjektet.  

Sosionomen tufter sitt arbeid 
på en rekke psykososiale forhold. 
Fagmiljøet i sykehuset tufter sitt 
arbeid på naturvitenskapelige 
metoder. Dette kan gi faglige 
utfordringer, og derfor har det vært 
viktig å være bevisst på forankring, 
plassering og faglig kompetanse. 
Vår erfaring i prosjektet var at når 
helsepersonellet fi kk erfaring med  
å bruke sosionomens kompetanse, 
opplevde sosionomen seg inkludert 
og behandlet likeverdig i teamet.  

Metode
Inklusjonskriteriene til prosjektet 
har vært palliative pasienter og 
deres pårørende i Poliklinikk for 
kreftsykdommer og Senter for 
lindrende behandling på SIV. Videre 
har kriteriet vært at pasientene er 
barnefamilier, enslige aleneforeldre, 
selvstendig næringsdrivende og 
sykemeldte pasienter og pårørende.  

Sosionom arbeidet som en del 
av det faglige teamet i avdelingene 
på SIV 2 dager pr. uke. Det har vært 
jobbet med 46 familier i prosjekt-
perioden.  Følgende punkter er 
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Artikkelen er skrevet av Marit Lien 
Gulliksen, sosionom Sykehuset 
Vestfold HF, avdeling for onkologi.

Ønsker du å lese mer om prosjektet: 
• Fagtidsskriftet Kreftsykepleien nr. 

3-2008
• http://www.helse-sorost.no/

modules/module_123/proxy.
asp?D=2&C=15&I=1269

• http://www.siv.no/webpro/index.
sp?Database=WebPro&Dokument_
Type=202&FraType=&Tittel=Nyhet
er&Dok_Idx=14111&Vis=EN

• http://www.nav.no/185630.cms
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vektlagt da det kan gi grunnlag for 
viktige faglige diskusjoner:
• 22 av familiene hadde ett eller 

fl ere barn under 18 år. 
• 13 familier var selvstendig 

næringsdrivende
 4 familier hadde behov for 

bistand vedrørende spørsmål 
omsorg av barna etter død. 

• 9 familier fi kk veiledning 
over telefon fra advokat i 
Kreftforeningen. 

• 8 familier søkte og fi kk 
innvilget økonomisk støtte fra 
Kreftforeningen.  

• Alle pasientene og deres 
pårørende ble kartlagt i forhold 
til økonomi

• Alle pasientene og deres 
pårørende ble koplet direkte opp 
mot NAV. 

• Alle barnefamiliene ble vurdert 
i forhold til kontakt med skole, 
barnehage, SFO og    helsesøster. 

• Alle familiene ble kartlagt om 
det var ulike hjelpebehov som 
eventuelt skulle gis bistand til. 

3 av familiene fi kk hjelp av 
sosionom selv om de ikke 
fylte inklusjonskriteriene som 
palliative pasienter, men hadde 
så sammensatte problemer at 
sosionom likevel vurderte det som 
riktig å gi dem bistand.  

To unge etterlatte fi kk bistand 
fra sosionom.  Disse oppfylte 
ikke inklusjonskriteriene. Denne 
erfaringen var viktig og viser at 
når pasienten dør, så avslutter 
hjelpeapparatet. Paradokset er at 
mange sliter med store praktiske og 
følelsesmessige utfordringer, også etter 
at hjelpeapparatet har trukket seg ut.  

Samarbeidet SIV-NAV
For den kreftrammede familien 
er det viktig at hjelpesystemene 
fungerer raskt og smidig. I hele 
prosjektperioden var samarbeidet 
mellom SIV og NAV viktig for 
at det ble gode resultater for 
de kreftrammede familiene.  I 
alle samtalene sosionomen 
hadde med pasientene og deres 
pårørende var NAV et viktig 
tema. NAV erkjente at gjennom 
sosionomprosjektet erfarte de at de 
hadde forbedringsmuligheter, og de 
fi kk tydeliggjort hvor mye det betyr 
at de var tilgjengelige og ga raske 
svar. Helsepersonellet i onkologisk 
avdeling og senter for lindrende 
behandling fi kk internundervisning 
om NAV. I tilegg opprettet NAV 
ressurspersoner «for alvorlige syke» 
i alle kommunene i Vestfold. Dette 
er pr. dags dato det eneste NAV-
ressursnettverket «for alvorlige 
syke» i hele landet. 

Konklusjon
Både kreftsykepleierene og 
onkologene  på SIV vurderte 
erfaringene med sosionom 
som positive. De presiserte at 
sosionomens tilstedeværelse og 
tilgjengelighet var avgjørende for 
at tiltakene kom raskt i gang. De 
mente dessuten at samarbeidet med 
NAV var viktig for de kreftrammede 
familiene. Leder av styringsgruppa 
påbegynte i samarbeid med ledelsen 
på SIV en prosess om å få ansatt 
sosionom, og fi kk godkjenning til 
dette.  

For at hjelpeapparatet skal 
fungere som en ressurs / en støtte 
for den kreftrammede familien er 
det helt sentralt at hjelpesystemene 
fungerer raskt og smidig. For å 
ivareta dette må en på den ene 
siden ha fokus på pasientene 
parallelt med at en har fokus på 
systemutvikling både internt og 
eksternt. Kunnskap om de andres 
yrkesgruppers kompetanse er 
viktig i dette samarbeidet og denne 
utviklingen.  

Samarbeidet med NAV er viktig 
å belyse. Sosionomen opplevde 
at helsepersonellet kunne lite om 
NAV.  Sosionomen opplevde at 
det var en «ikke-kunnskap,» på 
tross av at systemet berører alle 
syke mennesker. Erfaringen og 
samarbeidet med NAV var i seg 
selv så positivt, og viktig, at det blir 
videreutviklet. 

Helsepersonellet på onkologisk 
avdeling, (SIV) kartlegger i større 
grad enn tidligere kreftfamiliens 
psykososiale hjelpebehov.   

KURSDELTAKERNE: Foran til venstre:  
Anita Underbjerg, Gøril Erikstad, Inger 
Johanne Gustavsen, Terje Pedersen. 

Rad 2  fra venstre: Kjerstin Alise 
Fjeldstad, Kirsten Sjong, Torill Aas, Tania 
Gjermundrød, Nina Firing, Marit Lien 
Gulliksen, Bitten Mehlum. 

Bakerst 3 rad fra venstre: Eva Ruud, Inger 
Therese Mærøe, Gerd Berget, Kjell Erik 
Skalleberg
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C Avastin Roche
Antineoplastisk middel.
ATC-nr.: L01X C07

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Bevacizumab 25 mg, trehalosedihydrat, natriumfosfat, polysorbat 20, 
vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Avastin (bevacizumab) i kombinasjon med fluoropyrimidin-basert kjemoterapi er indisert for behandling av pasienter 
med metastaserende kolorektalcancer. Avastin i kombinasjon med paklitaxel er indisert som førstelinjebehandling ved metastatisk 
brystkreft. Avastin, som tillegg til platina-basert kjemoterapi, er indisert som førstelinjebehandling av pasienter med ikke-operabel 
avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft, unntatt de med hovedsakelig skvamøs cellehistologi. Avastin 
i kombinasjon med interferon alfa-2a er indisert som førstelinjebehandling hos pasienter med fremskreden og/eller metastatisk 
nyrecellecancer.
Dosering: Gis som i.v. infusjon. Initialdosen bør gis over 90 minutter. Hvis den 1. infusjonen tolereres godt, kan den 2. infusjonen gis 
over 60 minutter. Hvis infusjonen gitt over 60 minutter tolereres godt, kan alle påfølgende infusjoner administreres over 30 minutter. 
Må ikke gis som en i.v. støtdose eller som bolus. Det anbefales å fortsette med behandling inntil progresjon av underliggende sykdom. 
Metastaserende kolorektalcancer: Anbefalt dosering er 5 mg/kg eller 10 mg/kg kroppsvekt en gang hver 14. dag eller 7,5 mg/kg eller 
15 mg/kg kroppsvekt en gang hver 3. uke. Metastatisk brystkreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang daglig hver 14. dag eller 15 
mg/kg gitt 1 gang daglig hver 3. uke. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Avastin gis som tillegg til platina-basert kjemoterapi i opptil 
6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dosering er 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg hver 3. uke. 
Fremskreden og/eller metastatisk nyrecellecancer: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang daglig hver 14. dag.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet, noen av hjelpestoffene, celleprodukter fra kinesiske hamsterovarier eller andre 
rekombinante humane eller humaniserte antistoffer. Graviditet, ubehandlede CNS-metastaser.
Forsiktighetsregler: Gastrointestinale perforasjoner: Økt risiko for utvikling av gastrointestinal perforasjon, særlig hos pasienter 
med samtidig intraabdominal inflammatorisk prosess og forsiktighet må utvises ved behandling av disse pasientene. Behandlingen 
seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Sårtilheling: Bør ikke brukes før planlagt elektiv kirurgi, de første 
28 dagene etter større kirurgiske inngrep eller før operasjonssår/andre sår er grodd. Hypertensjon: Økt insidens av hypertensjon 
er observert, sannsynligvis doseavhengig. Eksisterende hypertensjon bør kontrolleres før behandling med Avastin påbegynnes. 
Hypertensjon kontrolleres vanligvis med adekvat, individuell antihypertensiv behandling. Forsiktighet bør utvises ved behandling 
av pasienter med ukontrollert hypertensjon. Overvåking av blodtrykk anbefales. Hos pasienter med alvorlig behandlingskrevende 
hypertensjon, anbefales midlertidig seponering inntil adekvat blodtrykkskontroll er nådd og permanent seponering hvis dette ikke nås. 
Seponer permanent ved hypertensiv krise eller hypertensiv encefalopati. Reversibelt posterior leukoencefalopatisk syndrom (RPLS): 
RPLS, en sjelden nevrologisk sykdom med følgende symptomer: Kramper, hodepine, endret mentalstatus, synsforstyrrelser eller 
kortikal blindhet, med eller uten hypertensjon, kan forekomme. Hos pasienter som utvikler RPLS anbefales symptomatisk behandling 
og seponering av bevacizumab. Proteinuri: Pasienter med hypertensjon i anamnesen kan ha økt risiko for utvikling av proteinuri og 
monitorering for proteinuri før og under behandling anbefales. Behandlingen skal seponeres permanent ved utvikling av proteinuri 
grad 4 (nefrotisk syndrom). Arteriell tromboemboli: Forsiktighet bør utvises hos pasienter med arteriell tromboemboli i anamnesen 
eller alder over 65 år pga. økt risiko for utvikling av tromboemboliske hendelser. Seponer permanent ved arterielle tromboemboliske 
hendelser. Venøs tromboemboli: Pasienter kan ha økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser, inkl. lungeemboli, ved behandling 
med Avastin. Behandlingen skal avbrytes hos pasienter med livstruende lungeemboli (grad 4), pasienter med lungeemboli grad 3 
må overvåkes nøye. Blødninger: Skal ikke benyttes ved CNS-metastaser pga. mulig risiko for hjerneblødning. Pasienter kan ha 
økt risiko for tumorassosiert blødning. Seponer preparatet ved blødninger grad 3 eller 4. Forsiktighet bør utvises ved medfødte 
blødningstilstander, ervervede koagulasjonsforstyrrelser eller ved behandling med antikoagulantia. Ved samtidig warfarinbehandling, 
har utvikling av venetrombose under behandlingen ikke gitt økt forekomst av alvorlige blødninger. Lungeblødning/hemoptyse: 
Pasienter med ikke-småcellet lungecancer kan ha økt risiko for alvorlige og fatale lungeblødninger/hemoptyse. Pasienter med 
nylig lungeblødning/hemoptyse (>2,5 ml rødt blod) skal ikke behandles med bevacizumab. Hjertesvikt/kardiomyopati: Forsiktighet 
utvises ved klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom eller eksisterende hjertesvikt, og ved tidligere antracyklineksponering og/
eller stråleterapi mot brystveggen da dette kan være mulige risikofaktorer for utvikling av hjertesvikt. Nøytropeni: Økt frekvens 
av nøytropeni, febril nøytropeni eller infeksjon med alvorlig nøytropeni (inkl. fatale tilfeller) er observert ved myelotoksiske 
kjemoterapiregimer sammen med bevacizumab. Mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA): MAHA er sett ved kombinasjon av 
bevacizumab og sunitinib. MAHA reverseres ved seponering av begge legemidlene.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet inkl. misdannelser. Må 
ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke adekvat prevensjon under behandlingen og i minst 6 måneder etter siste 
dose. Overgang i morsmelk: Ukjent. Da preparatet kan skade barnets vekst og utvikling, må ikke kvinner amme under behandling eller 
før det har gått minst 6 måneder etter siste dose.
Bivirkninger: De vanligste bivirkningene er hypertensjon, kronisk tretthetssyndrom, asteni, diaré, magesmerte. Andre bivirkninger: 
Hyppige (>1/100): Blod: Leukopeni, trombocytopeni, febril nøytropeni, anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Abdominale smerter, 
rektalblødning, stomatitt, forstoppelse, gastrointestinal perforasjon, gastrointestinal sykdom, intestinal obstruksjon, ileus, diaré, kvalme, 
oppkast, rektal blødning. Hud: Palmar-plantar erytrodysestesi syndrom, eksfoliativ dermatitt, misfarging av huden, tørr hud. Luftveier: 
Lungeemboli, epistakse, dyspné, hypoksi, rhinitt. Metabolske: Anoreksi, hypokalemi, dehydrering. Nevrologiske: Cerebrovaskulære 
hendelser, synkope, nedsatt smakssans, somnolens, hodepine, perifer sensorisk nevropati. Sirkulatoriske: Hypertensjon, arteriell 
tromboemboli, dyp venetrombose, blødning, hjertesvikt/kardiomyopati, supraventrikulær takykardi, pulmonal hypertoni. Syn: 
Øyesykdommer. Urogenitale: Proteinuri, urinveisinfeksjon. Øvrige: Sepsis, abscess, infeksjon, feber, blødninger, postoperativ 
blødning, redusert sårtilheling, «fatigue», muskelsvakhet, letargi, perforasjon av neseseptum, dysfoni. Redusert antall nøytrofile, 
redusert antall hvite blodlegemer og protein i urin, økt protrombintid. Sjeldne (<1/1000): Reversibelt posterior leukoencefalopatisk 
syndrom (RPLS). Svært sjeldne (<1/10000): Hypertensiv encefalopati.
Overdosering/Forgiftning: Den høyeste dosen undersøkt (20 mg/kg i.v.) ble forbundet med alvorlig migrene hos flere pasienter.
Egenskaper: Klassifisering: Rekombinant humanisert monoklonalt antistoff produsert vha. DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesisk 
hamster. Virkningsmekanisme: Binder seg til vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) og inhiberer derved bindingen av VEGF til 
sine reseptorer, VEGFR-1 og VEGFR-2, på overflaten av endotelceller. En nøytralisering av den biologiske aktiviteten av VEGF 
reduserer vaskularisering av tumorene og inhiberer derved tumorvekst. Fordeling: Sentralt fordelingvolum (Vc) 2,92 liter, menn har 
22% større Vc enn kvinner. Halveringstid: Initial halveringstid 1,4 dager, terminal halveringstid ca. 20 dager. Utskillelse: Clearance 
0,23 liter/dag. Hos pasienter med lavt albumin (≤29g/dl) og høy alkalisk fosfatase (≥484 U/liter) (begge er markører for sykdommens 
alvorlighetsgrad), er clearance ca. 20% høyere enn hos pasienter med mediane laboratorieverdier.
Oppbevaring og holdbarhet: Kjemisk og fysisk stabilitet for ferdig tilberedt legemiddel i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) er 
dokumentert i 48 timer ved 2-30°C. Preparatet bør brukes umiddelbart. Lagringstiden bør normalt ikke overskride 24 timer ved 2-8°C, 
om ikke fortynningen er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Andre opplysninger: Infusjonsoppløsningen må ikke gis sammen med eller blandes med glukoseoppløsninger. Tilberedning: Se 
pakningsvedlegg.
Pakninger og priser: Hettegl.: 4 ml kr 3688,60. 16 ml kr 13551,40. 

Sist endret: 13.11.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)



20 Kreftsykepleie nr 3 • 2009

Implementering av kunnskaps-
basert praksis i fagområde 
sykepleie ved Radiumhospitalet
Som et ledd i en omstillings- og utviklingsprosess i Helse Sør-Øst samarbeider  Fagomåde 

sykepleie ved Kreftklinikken Radiumhospitalet med professor Monica Nortvedt ved 

Høgskolen i Bergen (HiB) om en implementeringsprosess for kunnskapsbasert praksis 

(KBP). Radiumhospitalet er landets spesialsykehus for behandling av kreft og Nord-

Europas største kreftsenter (Einrem, 2009) og en viktig aktør i helseregion Sør-Øst.

Organisering
Vi har organisert arbeidet med 
KBP som et prosjekt som skal gå 
over tre år, med prosjektledelse, 
styringsgruppe, ressurspersoner 
og ansvarsfordeling i forhold til 
ledelse og faglig ansvarlige når det 
gjelder planlegging, opplæring og 
veiledning underveis i prosjektet. 

Prosjektet er forankret i 
ledelsen, gjennom hele klinikken. 
I toppledelsen har klinikkover-
sykepleier og klinikksjef  gitt 
sin tilslutning, både ved å stille 

økonomiske 
midler til rådighet 
og ved deltagelse 
i prosjektledelsen. 
Oversykepleier-
gruppen og 
fagutviklings-
sykepleierne  
var ansvarlige 
deltagere helt  
fra starten, i 

planleggingsfasen, ved å skrive en 
strategiplan for satsningsområder 
og fagutvkling ved sine enheter, 
samt at de har vært sentrale i 
utvelgelse av deltagere i samarbeid 
med avdelingssykepleiergruppen. 
Ledelsen på postplan, ved 
avdelingssykepleier og fag-
utviklingssykepleiere, har en klar 

ansvarsfordeling for oppfølging 
og veiledning i praksis. I tillegg 
gjennomføres alle faser i prosjektet 
i nært samarbeid med medisinsk 
bibliotek.

Bakgrunn
I helseregion Sør-Østs  
«Program for omstilling og 
utvikling» (Hagen, 2007) er 
«kunnskapshåndtering og beste 
praksis» et av innsatsområdene. 
Der fokuseres det på viktigheten av 
å gjøre kunnskap om god praksis 
tilgjengelig for å sikre god kvalitet 
i pasientbehandling. Dette gir 
mulighet til å oppnå likeverdig og 
god behandling, sikre god kvalitet og 
å gjøre tjenesten mer forutsigbar. 

Pasienter og brukere av helse-
tjenester har rett til å bli mottatt med 
respekt, og de forventer å få pleie og 
behandling av god kvalitet (Nortvedt 
& Jamtvedt, 2009). I Nasjonal 
strategi for kvalitetsforbedring i 
Sosial- og helsetjenesten; …OG 
BEDRE SKAL DET BLI! (Sosial- og 
helsedirektoratet, 2005 s.21) blir 
det påpekt at god kvalitet forutsetter 
at beslutninger om behandling, 
pleie, omsorg og sosiale tjenester 
baseres på pålitelig kunnskap 
om effekt av tiltak. Pasientene og 
samfunnet forventer og har behov 

Artikkelen er skrevet 
av Kjersti Stokke, 
kreftsykepleier/
mastergradsstudent, 
HiB, Marie Bruheim, 
klinikkoversykepleier/
kandidat i sykepleie-
vitenskap og Anne 
Mette L.Jacobsen, 
fagutviklingssykepleier/
cand. san.

for at beslutninger bygger på 
den best tilgjengelige kunnskap. 
Sykepleiefagets utvikling har 
betydning for kvalitet, faglig 
forsvarlighet og effektivitet 
i helsevesenet. Kravet om 
kunnskapsbasert praksis er uttalt 
(NSF). Flere ganger daglig står 
sykepleiere i praksis overfor en 
rekke situasjoner som innebærer 
å måtte ta faglige beslutninger. 
Kunnskapsbasert praksis (KBP) 
er å ta faglige avgjørelser basert 
på systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, 
erfaringsbasert kunnskap og 
pasientens ønsker og behov i den 
gitte situasjonen (Nortvedt et al, 
2007). Det vil si at en kliniker som 
sammen med god forskningsbasert 
kunnskap bruker sin kliniske 
erfaring og aktivt innhenter 
pasientens verdier og preferanser, 
arbeider kunnskapsbasert.  

Det foreligger kun i liten grad 
systematisk arbeid blant sykepleiere 
for å sikre at den kunnskapen de 
bruker faktisk er oppdatert, og 
den til enhver tid best tilgjengelige 
.Kravene om kompetanse og innsats 
til sykepleiere øker, samtidig som 
ressurstildelingen til sykehus – og 
pleiesektoren skjæres ned. Kravet 
om effektivitet har gjort sitt til at 
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behandlingsforløpene blir kortere 
og mer avansert. Personalet har 
ansvar for et stort antall pasienter 
og det er høy turnover. Denne 
situasjonen vil nok ikke endre seg 
i nærmeste fremtid. Utfordringen 
er å utvikle kreative strategier 
som gjør at helsepersonell ved 
Radiumhospitalet bedre kan settes 
i stand til å utføre kunnskapsbasert 
praksis som en del av sin hverdag. 

Planlegging og implementering
Det ble derfor etablert et samarbeid 
med Senter for kunnskapsbasert 
praksis ved Høgskolen i Bergen for 
å implementere kunnskapsbasert 
praksis i fagområdet sykepleie. 
Prosjektets første del besto 
i skolering av  sykepleiere i 
kunnskapsbasert praksis. 24 
sykepleiere fra ulike enheter i 
sykehuset deltok på en formell 
etterutdanning med eksamen (15 
studiepoeng). Utdanningen var i 
regi av HiB, men foregikk i Oslo, 
ved Radiumhospitalet.

Prosjektets andre del består i å 
implementere og videreføre denne 
kunnskapen i klinikken. Målet 
er at ansatte på sikt vil arbeide 
kunnskapsbasert, og selvstendig 
driver den kunnskapsbaserte 
prosessen videre. 

Teoretisk grunnlag
Implementering av ny kunnskap i 
praksis er som alt endringsarbeid 
komplekst,sammensatt og 
tidkrevende. Det internasjonale 
miljøet for kunnskapsbasert praksis 
sier:

«Evidence based practice requires 
evidence based implementation»
(Grol & Grimshaw, 1999, referert i SIGN, 

2008, s 99).

For å oppnå kvalitetsforbedring 
av praksis må det tilrettelegges 
for at endringer skal kunne skje 
(Sosial- og helsedirektoratet 2005). 
Et viktig steg vil derfor være å 
identifi sere og være klar over hvilke 
faktorer som hemmer og fremmer 
endringer (Levin & Klev, 2002).

Det kan være barrierer som går 
på det individuelle plan, men også 
på det organisatoriske, kulturen 
og miljøet. Å gjøre endringer på 
det individuelle og praktiske plan 
er viktig, fordi det er klinikeren 
som er den som utfører selve 
handlingen. Samtidig vil en 
vellykket  og stabil implementering 
av kunnskapsbasert praksis alltid 
behøve organisatorisk endring 
for å støtte endringer i praksis 
(Fixsen & Blase, 2006). Det 
kreves endringer i både formell og 

uformell organisatorisk struktur og 
kultur, samt å støtte personalet i 
endringsprosessen (Allison, 2007).

The National Research 
Network, University of South 
Florida har utarbeidet seks kjerne- 
implementeringskomponenter; 
«Six Core Components» (Fixsen 
& Blase, 2006, referert i Allison 
et al., 2007), som vi jobber ut 
ifra i denne delen av prosjektet. 
Der påpekes det at utvelgelse 
av deltagere i prosjektet er en 
nøkkelkomponent. Det er viktig å 
velge ut personer som er engasjert, 
motivert og som har kunnskaper. 
Avdelingssykepleiere har i sam-
arbeid med oversykepleierne 
plukket ut personer de mener fyller 
disse kriteriene. 

Videre fokuseres på opplæring 
av personale. Personalgruppen 
har behov for opplæring når en 
ny praksis skal implementeres. 
Sykepleierne som ble plukket 
ut til utdanningen blir sentrale 
ressurspersoner i dette arbeidet. 

De første sykepleierne som 
deltok på formell etterutdanning  
i Kunnskapsbasert praksis på 
Radiumhospitalet.
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Det er samtidig nødvendig med coaching og veiledning-, da 
ferdigheter må læres i praksis. Blant annet vil fagutviklings-
sykepleierne her ha en sentral rolle.  Støtte fra ledelsen  
er en viktig faktor.  Utveksling av informasjon og intern 
støtte er nødvendig for å kunne ta  beslutninger. Videre 
påpekes viktigheten av samarbeid på tvers av avdelinger/ 
sykehus, og viktigheten av evaluering. Dette har vi tro på 
at vi har tatt høyde for ved at hele ledelsen er inkludert, 
slik at beslutninger kan tas, og ved at dette er samarbeid 
og hovedsatsningsområdet for hele fagområdet sykepleie 
og ikke bare enkelte enheter. Vi vil nå i stor grad har felles 
internundervisning og fagdager, og ha formelle og mindere 
formelle samarbeidsarenaer på tvers av avdelingsgrenser.

Ved å organisere dette som et prosjekt, har vi laget 
klare ansvars-områder, og milepæler for videre arbeid og 
evaluering underveis. Endelig evaluering av prosjektet er 
langt frem, men er defi nert som en viktig del av prosessen.
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Relistor (metylnaltrekson) er et nytt 
legemiddel til bruk ved forstoppelse 
(obstipasjon) forårsaket av morfi n 
og morfi nliknende stoffer (opioider). 
Det er godkjent til behandling 
av opioidindusert forstoppelse 
hos pasienter med langtkommen 
sykdom som får palliativ behandling 
når respons på vanlig avførende 
behandling ikke har vært tilstrekkelig.

 
Legemiddelverkets sammenfatning: 
Morfi n og morfi nliknende stoffer 
(opioider) fester seg til bestemte 
bindingssteder i kroppen, og utøver 
sin virkning der. I hjernen og 
resten av sentralnervesystemet gir 
dette smertestillende effekt, mens 
i tarmen medfører opiatbindingen 
at tarmbevegelsene stopper opp. 
Obstipasjon er derfor en vanlig og 
plagsom bivirkning av Morfi n og 
morfi nliknende stoffer (opioider). 
Bruk av vanlige avføringsmidler 
(laksantia) har stort sett liten virkning

Metylnaltrekson opphever opioid-
effekten i tarmen ved å blokkere 
bindingsstedene for morfi n og 
lignende medisiner (opioider), slik at 
normale tarmbevegelser opprettholdes 
eller kommer i gang. 

En ny type motgift
Slik naltrekson her er konstruert 
med en tilført metylgruppe, hindrer 
den at naltrekson kommer over 
til hjernen, og virker derfor ikke 
på bindingsstedene i sentral-
nervesystemet. Naltrekson uten 
metylgruppe opphever imidlertid 
opioidenes effekt i kroppen 
generelt (motgift) ved å blokkere 
alle bindingsstedene for opioider. 
Metylnaltrekson representerer derfor 
en ny type motgift som opphever 
opioiders effekt på bindingssteder 
perifert, men ikke i hjernen.

Studier
Den kliniske effekten av metylnal-

Relistor (metylnaltrekso
ved smertelindrende/pa
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trekson er dokumentert i to studier 
med til sammen 287 pasienter i livets 
sluttfase som hadde opioidindusert 
obstipasjon. Halvparten av de som 
fi kk metylnaltrekson fi kk avføring før 
det var gått fi re timer og halvparten av 
disse igjen hadde avføring før det var 
gått 30 minutter. 

Årsaker til manglende effekt hos enkelte
Årsaken til at ikke alle pasienter 
med aktiv behandling responderte 
kan delvis forklares ut i fra pasient-
populasjonen: Pasientene hadde kort 
forventet gjenværende levetid hvor 
inntak av fast føde og drikke var 
sterkt nedsatt. I tillegg var mange 
sengeliggende og hadde lite mosjon, 
noe som nedsetter tarmbevegeligheten 
og dermed fremdrift av avføring. En 
rekke medikamenter utenom opioider 
nedsetter også tarmbevegeligheten. 

Bivirkninger
De vanligste bivirkningene av 
metylnaltrekson er magesmerter, 
kvalme, luftavgang (fl atulens), diaré 
og svimmelhet.

Skal brukes når konvensjonelle 
avføringsmidler ikke fører frem
Basert på innlevert dokumentasjon 
og sett i forhold til eksisterende 
legemidler til behandling av 
pasienter i livets sluttfase som lider 
av opioidindusert obstipasjon, har 
dette legemidlet en klar indikasjon 
når konvensjonelle avføringsmidler 
ikke fører frem. Medisinen må 
injiseres under huden (subkutant). 
Dette krever opplæring eller bruk av 
hjemmesykepleier.

For mer informasjon: 
www.legemiddelverket.no, meny 
venstre side,  legemiddelanmeldelser 
og videre legemiddelanmeldelser 2009.

Overlege dr. med. Knut G. Helgesen 
Seniorrådgiver Statens legemiddelverk

on) – mot forstoppelse 
alliativ opiatbehandling

Elisabeth Holter var den første 
redaktøren for «Nyhetsbrev for 
sykepleiere i kreftomsorgen». 
Behovet for å kommunisere 
med medlemmene kom med 
oppstarten av foreningen i 1982. 
Det ble da sendt ut vanlige brev 
til medlemmene, men i 1984 
ble det første tidsskriftet laget 
og «Nyhetsbrev for sykepleiere 
i kreftomsorgen» var et faktum. 
Det ble skrevet rapporter fra 
ulike nasjonale og internasjonale 
fagkongresser, slik at det kunne 
komme alle medlemmene til 
gode. Etter det jeg har forstått 
bestod redaksjonen for utgivelsen 
av de første utgavene av 
Elisabeth Holter, som også skrev 
mesteparten av innleggene.

Temaet i de første tidsskriftene 
var blant annet  smerteproble-
matikk, ernæring og samhandling 
mellom instanser. Dette er temaer 
som er like aktuelle i dag, og 
som det har vært skrevet mye om 
gjennom årene.

De første utgavene av nyhets-
brevet var hefter i A5-format 
i sort/hvitt som ble produsert 
av Trine Suphammer AS, noe 
som det også gjøres i dag. Selv 
om de fi kk hjelp til trykkingen 
gjorde redaktøren det meste av 
arbeidet selv med å få sendt ut 
tidsskriftet til medlemmene.  Med 
god hjelp av Elisabeth Holters 
mor ble det skrevet adresser og 
satt på frimerker til de omtrent 
450 medlemmene det var i 1984. 
Elisabeth hentet på trykkeriet 
og kjørte selv bunken med 
tidsskriftet ned til Postgirobygget 
for utsendelse. Gjennom årene 
har tidsskriftet endret karakter. 
I 1992 kom den første utgaven 
i A4-format ut. Navnet ble da 
forandret til «Kreftsykepleie. 
Tidsskrift for sykepleiere i 
kreftomsorgen.» Dette tidsskriftet 
var i farger og siden kostnadene 
for å produsere tidsskriftet 
økte, var det gode inntekter 
fra annonser for forskjellige 
legemiddelfi rma. 

Jeg har forsøkt å få fatt i den 
første utgaven av nyhetsbrevet, 
uten at jeg har lykkes. Er det 
noen av våre medlemmer som har 
tatt vare på utgaver av tidsskriftet 
fra 1984 hadde det vært fl ott 
om dere kan ta kopi og sende 
det til FKS. Da vil vi trykke det 
i et tidsskrift for kuriositetens 
skyld. Av en eller annen grunn 
har styrereferater fra 80-tallet 
ikke fulgt styrene opp til i dag. Er 
det noen som har gamle permer 
eller bunker med historie fra FKS 
begynnelse vil vi i hovedstyret 
gjerne ha kopier.

Eva Mari Alvestad Harboe

Tidsskriftet Kreftsykepleie 25 år 

Årgang 16 • Nr 1 • 2000

Tidsskrift for sykepleiere i kreftomsorgen

Foto: Steinar Johansen
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FORUM FOR SYKEPLEIERE I KREFTOMSORGEN
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Tidsskrift for sykepleiere i kreftomsorgen

Fra Storlidalen i Oppdal. Foto: Ingeborg Vassli
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På vegne av styret i FKS-sentralt har 
lokallaget i Hedmark og Oppland 
den glede å ønske velkommen 
til kreftsykepleiere, sykepleiere 
som arbeider i kreftomsorgen og 
andre fagpersoner vi samarbeider 
med til den 14. landskonferansen 
i kreftsykepleie. Vi vil også ønske 
velkommen til våre kollegaer i 
Norden. Tittelen på konferansen er i 
«I grenseland».

Det er til nå ca 430 deltagere og vi 
har måttet sette en stopp for ordinær 
påmelding. Det er mulig å sette seg 
på en reserveliste direkte til 
post@kongress.no da det alltid vil 
være noen som av ulik årsak melder 
seg av.  

Konferansen fi nner sted på et 
splittert nytt hotell – Radisson 
SAS – Trysil 22-24 oktober. Det 
faglige og sosiale programmet vil 
fi nne sted disse dagene, men det vil 
være muligheter  for registrering 
onsdag 21. oktober for mange 
av våre deltagere som kommer 
dagen før. Fra Gardermoen går det 
direktebusser fl ere ganger daglig 
(se egen informasjon). 

Programkomiteen og arrangements-
komiteen har lagt opp til et spenstig 
og fl ott program som vil gi faglig 
påfyll og rom for sosialt felleskap 
som vil gjenspeile tittelen for 
konferansen. 
Kongress & Kultur AS er vår 
samarbeidspartner når det gjelder 
det tekniske og økonomiske rundt 
landskonferansen. Det vil komme 
oppdateringer  
www.sykepleierforbundet.no 
under Faggrupper og 
kreftsykepleiere. Der vil det 
også komme oppdateringer om 
konferansen i tillegg til informasjon 
i Kreftsykepleien.

Med forbehold om endringer i programmet

Onsdag 21.10

Registrering på ettermiddag / kveld (mer info senere)

Torsdag 22.10

08.00 – 09.30 Registrering 
09.30 – 10.30 Åpning
10.30 – 11.30 Inge Eidsvåg, lektor og forfatter: 
 Når livet kaster skygger. En vandring i grenselandet mellom 

samfunn, sykdom og språk
11.30 – 12.00 Pause / utstilling 
12.00 – 13.00  Olav Yri, lege og stipendiat: 
 Moderne kreftbehandling –  tilbake til fremtiden?
13.00 – 14.15 Lunsj / utstilling 
14.15 – 14.25 Kulturelt innslag
14.25 – 15.10 Trine Ottesen, førskolelærer / pedagog og tidligere 

pasient: En dans for livet
15.10 – 16.10 Per Arne Dahl, prest og forfatter: 
 Sykepleie i grenseland. Hvordan ta vare på oss selv og 

hverandre i en krevende hverdag?
16.10 – 16.30 Pause / utstilling
16.30 – 17.15 Generalforsamling Forum for kreftsykepleie
18.45 En grenseløs aften 

«En grenseløs aften» torsdag kveld 
Bli med ut på en uforglemmelig opplevelse oppunder Trysilfjellets fot!
Vi får en 10 - 15 minutters spasertur fra hotellet med innlagte 
overraskelser underveis. Deretter vil vi få servert et nydelig måltid i 
robuste omgivelser. Næring til magen og ikke minst til sjelen er målet 
med denne kvelden. Sammen skal vi kose oss og forhåpentligvis skaffe 
oss noen nye bekjentskaper.

Vi anbefaler at deltagerne kler seg i vanlige fritidsklær med godt skotøy. 

VIKTIG: Oppmøte i forelesningssalen klokken 18.45 for felles 
informasjon før avgang

Egen påmelding – GRATIS

Program 

Landskonferansen 2009 
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«I grenseland»
Fredag 23.10

08.15 – 08.25 Revelje
08.25 – 08.40 presentasjon av nytt styre ved leder av valgkomiteen Ingrid 

Lotsberg Norås
08.40 – 09.20 Siri Kristjansson, lege og stipendiat: 
 Eldre og kreftbehandling. Alder ingen hindring?
09.20 – 10.00 Marit Jordhøy, overlege: Eldre og kreftbehandling fortsetter
10.00 – 10.30 Pause / utstilling 
10.30 – 10.40 Kulturelt innslag
10.40 – 11.40 Sølvi Karlstad, kreftsykpleier / område-direktør i 

Sykehjems-etaten i Oslo: Å fl ytte grenser – sykehjem i 
framtida

11.40 – 12.40 Nina Borge, overlege Diakonhjemmet sykehus: 
 « – når er nok nok…»
12.40 – 14.00 Lunsj / utstilling
14.00 – 15.15 Parallellsesjoner – eget program neste side
15.15 –  15.45 Pause / utstilling
15.45 – 17.00 Parallellsesjoner – eget program neste side

Festmiddag fredag 23. oktober kl. 20.00 på Radisson SAS Trysil
Vi håper at denne kvelden kan nytes til fulle med god mat, godt drikke 
og ikke minst et spenstig underholdningsprogram. Vokalgruppa 
à la carte, som er et sprudlende lite ensemble, er hovedaktøren denne 
kvelden og den lokalkjente revyartist Liv Siemensen er kveldens 
programleder – Vi gleder oss! Egenandel kr 450,-

Lørdag 24.10
 
08.30 – 08.40 Kulturelt innslag
08.40 – 09.40 Stig Kvebæk, tidl. turistsjef i Trysil: 
 Utfordringer og muligheter i grenseland
09.40 – 10.30 Irene Nygård Pedersen, kreftsykepleier i Trysil: 
 Hvordan våge å ta utfordringene?
10.30 – 11.00 Pause / utstilling 
11.00 – 12.00 Bjarne Håkon Hansen, helseminister: 

Samhandlingsreformen. Gammelt nytt, men nye muligheter?
12.00 – 12.30 Torunn Haugstøl, kreftsykepleier / enhetsleder Palliativ 

enhet sykehuset Telemark.
 Anne Grev, kreftsykepleier / konsulent i Gjøvik kommune: 
 «Samarbeid – det er fa’li det!»
12.30 – 12.45 Avslutning
13.00  Lunsj

Deltakeravgift
Medlemmer:  NOK 3 500 
Ikke medlemmer: NOK 3 800
Hotell kommer i tillegg

«En grenseløs aften» torsdag 22.10. 
Gratis for deltakerne. 
Festmiddag fredag 23.10. 
NOK 450 (egenandel)
Det er mulighet for å få kjøpt 
middag onsdag kveld.

Radisson SAS Resort Trysil:
Hotellbestilling: 
via post@kongress.no 

Reise til Trysil
Fra Gardermoen:
Det er pr i dag 7 daglige avganger 
fra Gardermoen til Radisson 
Blu Resort Trysil. Se for øvrig 
rutetabell på www.Nor-Way.no 
(Trysilekspressen). Vi vil informere 
busselskapet om kongressen slik at 
de er forberedt på litt ekstra trafi kk 
onsdag 21. og torsdag 22. oktober. 
Bussen stopper like ved hotellet. 

Fra Trysil:
Det er fl ere avganger fra Trysil 
lørdag. Vi vil i tillegg sette opp 
busser til Gardermoen ca kl. 
13.00 Bussen tar ca 3 timer. Mer 
informasjon om transport vil 
komme på web når det nærmer seg. 

Informasjon om hotellet
fi nner dere på internet: 
www.radissonblu.no/resort-trysil 

Parallellsesjoner se neste side
Det vil denne gangen ikke være 
påmelding til parallellsesjonene. 
Foredragene vil være i to store saler 
og to mindre saler.

Foredragene
vil i etterkant av konferansen bli 
lagt ut på nettsider.
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Landskonferansen 2009 «I grenseland»

Program parallellsesjoner kl 14.00 – 15.15

Barn og unge med kreft
Møteledere: Britt Ingunn Sævig og Marit Hole
14.00 Den fremmedkulturelle familiens møte med helse-Norge 

– forstår vi hverandre? Tove Nyenget, kreftsykepleier, 
OUS, Ullevål, Barnemedisin

14.25 Bedre kommunikasjon i forhold til barn på sykehus – 
med vekt på minoritetsspråklige.

 Hilde Petroviz, sykepleier. Anne Berit Sundby, 
sykepleier. Kristin Bokrudstad, prosjektleder. SI-
Lillehammer, barneavdelingen.

14.50 «Stormkast» – utfordringer og muligheter som 
ung og kreftsyk. Hans Sverre Hansen-Gard, 
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

Kunnskapsbabert praksis / fagutviklig / systemarbeid
Møteledere: Kristin Haugen og Grethe Hvithammer
14.00  Kreftsykepleie og kompetanseutvikling fra utdanning 

til klinikk – en evaluering av videreutdanning i 
kreftsykepleie. Anne Marie Reitan, cand. polit/
høgskolelektor, Høgskolen i Oslo

14.25  Bedre kvalitet i praksis. Ressursgrupper en modell for 
kvalitetsutvikling. Bjørg Petersvik, Bente Paulsen, 
Inger Storvik, Marta Skauge, Elin Klüver. St Olavs 
hospital, Kreftavdelingen, enhet for kvalitet og fag.

14.50  Eldre med kreft: fremtidens utfordringer og muligheter. 
Et kunnskapsgrunnlag. Eli Svarstad, rådgiver/
spesialsykepleier Kreftforeningen, seksjon vest.

Symptomlindring
Møteledere: Torunn Wester og Geir Rognstad
14.00 Delir hos kreftpasienter. Marit Jordhøy, overlege SI-

Gjøvik  
14.35 Hvordan kan ESAS bli et enda bedre verktøy i 

behandlingen av den palliative pasienten?
 Grete B Nilsen,  Marte Lie Perminow, Rita Heiberg, 

sykepleiere ved Lovisenberg Diakonale sykehus, 
Hospice Sangen, Hamar.  

Rehabilitering
Møteledere: Gyri Andvik Johnsen og Anne Grev
14.00 Forklaring til forkludring? Erfaringer fra 

undervisnings- og veiledningsgruppe til kvinner som 
har vært gjennom behandling for underlivskreft. 
Ingjerd Buestad, avdelingssykepleier og 
Bergljot Nestås, kreftsykepleier. Seksjon for 
gynekologisk kreft, Kvinneklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus.

14.25 Forekomst, varighet og intensitet på fatigue hos 
polikliniske brystkreftpasienter. Tore Kr. Schjølberg, 
høgskolelektor, Høgskolen i Oslo

14.50 Seksualitet – Tør vi som sykepleiere å snakke om det? Heidi 
Rognlidalen, kreftsykepleier og sexologisk rådgiver, 
Kirurgien H3 / onkologisk poliklinikk, SI-Hamar 

Program parallellsesjoner kl 15.45 – 17.00

Pårørende
Møteledere: Liv Alfhild Utby og Kristin Wolden
15.45 Barn som pårørende.Randi Værholm, spesialrådgiver/

spesialsykepleier Kreftforeningen
16.10 «Treffpunkt» – møteplass for barn og ungdom som 

pårørende. Tone Gjelsvik Sellevold, rådgiver/
sykepleier, Kreftforeningen seksjon vest.

16.35 Forum på internett – er det noe kreftpasienter 
og pårørende har behov for? Kreftsykepleier 
Randi Børresen, kreftsykepleier Else Støring, 
spesialsykepleier Randi Værholm. Kreftforeningen

Kunnskapsbasert praksis / fagutvikling / systemarbeid
Møteledere: Grete Nyeggen Leonardsen og Elin Bruland
15.45 Er «beskyttende isolering» for kreftpasienter i 

neutropen fase beskyttende? Fagutviklingssykepleier/
kreftsykepleier Kari Simenen. Avdeling for 
kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland 
u.sykehus

16.19 «…med pasientens øyne…» Pasienter med 
prostatakreft. Eva Mari Alvestad Harboe, 
fagutviklingssykepleier. OUS, Radiumhospitalet

16.35 Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til 
døende pasienter. Porsgrunn kommune, Fredenes 
lindrende enhet

Samhandling /nettverksarbeid
Møteledere: Karin Herstadhagen og Torunn Haugstøl
15.45 Evaluering av nettverk i kreftomsorg og lindrende 

behandling. May Aasebø Hauken, instituttleder/
cand.polit Betanien diakonale høyskole og 
Ragnhild Helgesen, undervisningssykepleier 
Kompetansesenter i lindrende behandling 
Helseregion vest.

16.10 Individuell plan. Sigrid Skarholt, fagutviklings-
sykepleier. Sykehuset Telemark HF, palliativ enhet.

16.35 Palliativt team, Hamar – Funksjon og samhandling. 
Aina Sørum Andersen, kreftsykepleier. Palliativt 
team, Sykehuset Innlandet – Hamar.

SIG-stamcelletransplantasjon
Møteledere: Ulla Madsen og Bente Sydtangen
15.45 Myelomatoseskolen. Et tilbud til pasienter og 

pårørende ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 
Wenche Ulriksen, kreftsykepleier, Hematologisk 
sengepost, Ullevål.

 Ulla Madsen, kreftsykepleier/forskningssykepleier 
Hematologisk poliklinikk, Ullevål, sekretær i SIG-
stamcelletransplantasjon.
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Det var en etterlengte lokallagsleder-
samling som fant sted i Oslo i 
april. Opprinnelig var det planlagt 
lokallagsledersamling iløpet av 
20088, men av ulike årsaker 
ble denne utsatt til våren 2009. 
Intensjonen til FKS er at det skal 
være lokallagsledersamlinger annet 
hvert år, og fortrinnsvis det året hvor 
det ikke arrangeres landskonferanse. 
For å komme intensjonen, planlegges 
det ny samling neste år.

Årets lokallagsleder-samling 
foregikk i Kreft-foreningens lokaler 
i Oslo. Torunn Haugstøl og Anne 
Grev fra styret i FKS var ansvarlige 
. Det var god deltagelse. Kun fi re 
fylker var ikke representert.

Flere av lokallags-lederne er nye 
i rollen og disse hadde ved fl ere 
anledninger etterlyst samling og 
tetter kontakt med styret.

Programmet var delt i to. 
Første dagen med faglig fokus 
hvor samhandling var hoved-
tema. Dette var etter ønske fra 
lokallagslederne og naturlig å 
velge fordi helseministerens sam-
handlingsreform var like om 
hjørnet. 

Lokallagslederne kommer fra 
både spesialisthelsetjenesten og 
fra kommunehelse-tjenesten, og 
er viktige aktører i samhandlings-
prossesen.

Kreftsykepleiernes rolle 
ble presentert med innspill fra 
Kompetanse-senter for lindrende 
behandling Ullevål vedTorunn 
Wester, fra spesialhelsetjenesten 
ved Torunn Haugstøl og fra 
kommunehelsetjenesten ved Anne 
Grev. Arbeidet med Omsorgs-/ 
kreftplan som et viktig og nyttig 
verktøy for samarbeid, fi kk spesielt 
foku . Gjøvik kommunes kreftplan 
ble presentert.

Torunn Wester hadde en 
oppdatert og nyttig forelesning om 
cancer pancreatis, 

Pasienter med cancer pancreatis 
er et godt eksempel på utfordringer 
samhandlingsmessig. 

Dette ble eksemplifi sert med 
en kasusstikk, hvor Britt Ingunn 
Sævig (SIG barn og ungdom) hadde 
spesielt fokus på barn og unge som 
pårørende. 

Praksiskonsulentrollen 
for sykepleiere i sykehus er 
nytenkning i kreftsykepleiernes 
hverdag . Kreftsykeleier i Klepp 
kommune Ingrid Lotsberg 
Noraas har denne funksjonen på 
Universitetssykehuset i Stavanger.

Hun holdt et spennende 
innlegg om ordningen, som vi nok 
skal høre mere om etter hvert. 
Praksiskonsulentene skal ha som 
formål å delta i utviklingen av 
godt koordinerte pasientforløp 
mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialhelsetjenesten og bør gå rett 
inn i Bjarne Håkon Hansens reform.

Det kan leses mere om opplegget 
på www.sus.no/samhandling.

Dag to var viet lokallag-leders 
rolle. Styret i FKS hadde styremøte 
på samme tid, så styret og 
lokallagslederne fi kk presentert 
seg for hverandre. Styrets 
handlingsplan ble gjennomgått og 
Torunn Haugstøl tok for seg de 
nye retningslinjene for lokallag/ 
SIG gruppene. Det var forslag om 
noen endringer som skal rettes til 
høstens generalforsamling,

Alle deltagerne fi kk presentere 
erfaringene fra sine lokallag.

Inger Peggy Storvik og Ellen 
Sejersted (fra henholdsvis Sør - 
Trøndelag og Oslo/Akerhus) hadde 
hvert sitt innlegg om hvordan 
lykkes med lokallags-arbeidet, og 
om forvent-ningene til styret i FKS.

 Det er nok noen variasjoner på 
lokallagsvirksomheten, men mange 
har de samme utfordringene. 
Temakvelder er hovedvirksomheten 

for de fl este. Det er stor variasjon 
i deltagelsen på temamøtene.. 
Flere nevner at det er mye 
konkurrerende tilbud, og at det 
ikke alltid er enkelt å fi nne tema 
som fenger. Onkologifaglige tema 
fenger best. Det var diskusjon 
om lokallagene bør engasjere seg 
mere i politisk rettet arbeid, for 
eksempel gjennom kreftplanarbeid. 
Det ble også snakket varmt om at 
lokallagene utarbeider sine egne 
handlingsplaner, 

Nina Odberg har laget en 
for Telemark, og var villig til å 
distribuere den..

Utfordringer videre
• Gjensidige tilbake-meldinger 

mellom styret i FKS og 
lokallagsstyrene.

• At årsrapport fra lokallagene 
kommer styret i hende innen 
31.mars hvert år.

• Sende inn bidrag til 
Kreftsykepleien om aktuelle ting 
som skjer.

• Bruke Web-siden til FKS.

Torunn Haugstøl ønsker en 
tilbakemelding på hvor mange 
kreftsykepleiere det er i hvert fylke, 
og hvor de jobber. Bare noen få 
fylker har respondert..

Tilbakemeldingene på samlingen 
var svært bra. Flere var tydelige 
på at samlingen gav motivasjon 
og iver til å jobbe videre. Verdien 
av å møtes var nok utvilsomt det 
nyttigste.

Det var enighet om at 
samlingene skal foregå i Oslo, 
som er det enkleste og billigste. 
Oslo og Akershus blir vertskap for 
neste års samling sammen med 
representanter fra styret.

Referent: Anne Grev

Referat fra Lokallagsledersamling i Oslo 27. og 28. april
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Søknadsskjema til FKS stipend 2010

Personlige opplysninger 

NSF’s FKS medlemsnr.: .............................................................. Betalt medlemskap i FKS over 2 år ……………årstall

Tidligere søkt FKS om stipend  ............................................... Tidligere mottatt stipend fra FKS .............................................

Navn:  ...................................................................................................... Stilling:  .................................................................................................... 

Arbeidsplass:  ...................................................................................................................................................................................................................

Privat adresse:  ................................................................................................................................................................................................................

Tlf.nr. privat:  ...................................................................................... Tlf. arbeid: ...............................................................................................

E-mail : .................................................................................................................................................................................................................................
Stipend søkes til følgende:

Kurs/konferanse:  ........................................................................................................................................................................................................... 

Sted:.............................................................................................Dato:  .................................................................. Søknadsfrist: .......................

Begrunnelse for hva du ønsker å bruke stipendet til (kan legges ved som bilag):

...................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................

Anbefaling fra nærmeste overordnede (kan legges ved som bilag):

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................... 

Økonomisk beregning av utgifter:

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Er det søkt, eller innvilget økonomisk støtte fra andre instanser ?……Hvis ja, hvilke ? 

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Dato :  ......................................................... Søkers underskrift :  ............................................................................................................................
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Stipend 6000 kroner

Vil gjerne være med å stimulere sykepleiere som 
arbeider innenfor kreftomsorgen. 
Vi lyser derfor ut et Stipend på kr. 6.000,- 

Stipendet kan brukes til faglig fordypning eller til 
utvikling og gjennomføring av prosjekt som har til 
hensikt å bedre kreftomsorgen. 

Vilkår:
• Medlem av FKS minimum 2 år
• Prosjektbeskrivelse med anbefaling fra 

arbeidsgiver
• Sluttrapport til FKS/innlegg i tidsskriftet 

«Kreftsykepleie»

Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret 
for NSFs FKS Faggruppe.

Søknadsfrist 15. desember 2009

Søknad sendes:
NSFs FKS Faggruppe  v/Elin Bruland
Førde Sentralsjukehus, 6807 Førde 
Tlf. 57 83 93 07
E-post: elin.bruland@helse-forde.no

18 stipend à 3000 kroner

NSFs FKS inviterer sykepleiere innen kreftomsorgen 
til å søke på

FKSs stipend til deltakelse
på konferanser/seminarer

Søknaden skal være individuell. Dersom FKSs 
søknadsskjema ikke brukes, skal søknaden inneholde: 

1) Navn, privat adresse, privat telefon og 
medlemsnummer i NSFs FKS.

2) Stilling, arbeidssted og telefonnummer til 
arbeidssted.

3) Hva stipendet skal brukes til, og begrunnelse for 
dette.

4) Individuell anbefaling fra nærmeste overordnede
5) Økonomisk beregning med opplysninger om det 

søkes støtte fra andre instanser, eventuelt om dette 
er innvilget.

6) Søkere som har mottatt stipend i løpet av de to 
siste årene vil ikke bli vurdert.

Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret for 
NSFs FKS Faggruppe

Alle som blir tildelt stipend skriver et innlegg eller 
artikkel som kan brukes i tfsskriftet kreftsykeple. 
dette sendes enten som e-post eller på diskett til 
redaktør.

Søknadsfrist 15. desember 2009

Søknad sendes:
NSFs FKS Faggruppe  v/Elin Bruland
Førde Sentralsjukehus, 6807 Førde 
Tlf. 57 83 93 07
E-post: elin.bruland@helse-forde.no

FKS stipend 2010



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,St. Olavs Hospital, 
Kreftavdelingen, Olav Kyrres gt 17, 7006 Trondheim
Tlf. 73 86 78 30. 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
GretheSkorpen.Iversen@HARALDSPLASS.NO
Rogaland: Øyvor Sønstadbø
sonstadbo@online.no
Agder: Karin Mollestad Nilsen, Senter for kreftbehandling, 
Sørlandet sykehus, Kristiansand, 
Tlf. 38146625 (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), 
mob. 97 55 03 36. je-scmi@bluezone.no
Buskerud: Dora Hafnor, Ringerike kommune.
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.
Mob. 98 81 38 70. 
ellen_sejersted@hotmail.com
SIG-gruppeledere
Troms +SIG-stamcelle-/ benmargstranspl.: 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

2009

20. – 25. september
15 th European Cancer Conferance  (ECCO 15).
Berlin, Tyskland. 

15.-16. oktober
4th International Trondheim Conferance on Palliativ 
Care, Trondheim.

22.–24. oktober
14. norske landskonferanse i kreftsykepleie, 
«I grenseland». 
Radisson SAS hotell, Trysil.

3.– 4. November
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker FSK,  
Landskursus 2009.
«Kræft i et samfundsfagligt perspektiv». Hotel 
Munkebjerg i Vejle, Danmark. www.dsr.dk/fs13 

11. november
Fagkonferanse for palliative pasienter i sykehjem
Kreftsenteret OUS Ullevål.

19.–20. november
Onkologisk forum, Oslo.

2010

27.–29. mai
NOBOS-Nordic Society of Pediatric Nurses, Tromsø.

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

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 sykepleieforbund ..................................................................................................................

  Jeg er sykepleier men ikke medlem i Norsk sykepleieforbund men ønsker å få tilsendt tidsskriftet 
«Kreftsykepleie» 4 nummer i året, kr 252,- 

 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 
tidsskriftet «Kreftsykepleie».

Kontingenter
•  Individuelt medlemskap 

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

•  Individuelt abonnement 
kr 252,- per år.

•  Høgskoler og helseinstitusjoner 
kr 500,- pr år

• Firma kr 800,- per år.

Forum for kreftsykepleie er en av Norsk Sykepleieforbunds 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

Ja, jeg vil bli medlem



B-POSTABONNEMENT
RETURADRESSE: Forum for Kreftsykepleie NFSs Faggruppe 

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

Olav Kyrres gt. 17, 7006 Trondheim

Trysil 22.-24. oktober 2009
Radisson SAS, Trysil

Les mer på www.sykepleierforbundet.no/kreftsykepleie

14. norske landskonferanse 
i kreftsykepleie

«I GRENSELAND»




