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Les mer på s. 12
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Gjennom flere år har det vært jobbet med en rekke prosjekter, utredninger og tiltak 
for å styrke samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
Målsettingen har vært å få en mest mulig effektiv behandlingskjede med pasienten i fokus, 
og å møte de utfordringene som ligger i den stadig voksende ”gråsonen” mellom det som 
er kommunenes ansvar og det som er statens ansvar. Utviklingen har vært tydelig; Færre 
liggedøgn på sykehus og flere desentraliserte tilbud i lokalsykehus og såkalte distriktsme-
disinske sentra. 

Det er heller ikke uten grunn at dette også er et sentralt tema i den kommende samhand-
lingsreformen. Vi ser at store sykdomsgrupper som kreft, hjertesvikt, diabetes mv – som 
dominerer i høy alder – vil øke sin utbredelse med 40-60 prosent fram til 2030. Samtidig 
får vi en nedgang i dødelige sykdommer som følge av ny behandling. Det innebærer 
at langt flere vil leve med sykdommen sin og en funksjonssvikt i mange år. Og i denne 
perioden vil de ha behov for både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i ulike 
faser. I utformingen av de nye tilbudene som vokser fram er det helt essensielt at det er 
pasienten og brukerne som settes i fokus – ikke organisasjonsmessige behov i kommu-
nene eller sykehusene.

Samhandlingsreformen vil utvilsomt bidra til å sette enda sterkere fokus på kommunehel-
setjenesten. Dette dreier seg ikke minst om kommunenes ansvar når det gjelder forebyg-
gende arbeid inn mot kommunens innbyggere. For den primærforebygging som skjer i 
menneskers livsløp, i skole og på fritid, har nok langt større totaleffekt på sykdomsbilder 
og landets helseutgifter enn det forebyggingsbegrepet som har hatt mest fokus i debatten 
– nemlig tidlig inngripen ved sykdom. 

Det er positivt at vi nå utvikler bedre helsetjenester der befolkningen bor. Så lenge kvali-
teten på tilbudet er godt er det all grunn til å videreutvikle slike tilbud. Det er vinn-vinn 
for alle parter, ikke minst for pasientene som får mer behandling i nærheten av hjemmet 
sitt med den trygghet dette innebærer. Samtidig fører det til at spesialisthelsetjenesten kan 
fokusere mer på andre tunge oppgaver.

 En forutsetning er det selvfølgelig at kommunene settes i stand økonomisk til å gjøre 
jobben, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner – eksempelvis interkommu-
nale samarbeid som vi ser vokser fram. Samtidig må det forventes at kommunene også 
tar dette på alvor, og utvikler og skaffer seg den kompetansen som er nødvendig for å gi 
et godt nok tilbud. Skal man behandle kreftpasienter – mange i palliativ behandling og 
”lindrende smerte”-behandling – så må man også ha pleiefaglig kompetanse til å ivareta 
pasienters og pårørendes behov. 

Når jeg poengterer dette, er det fordi FKS ikke er 100 prosent sikre på at kommunene 
har tatt dette innover seg. Vi undersøker nå hvor mange kommuner som har ansatt egne 
kreftsykepleiere i normerte stillinger. Med tanke på det fokus og den oppmerksomhet 
kreft har hatt de seinere årene, ikke minst i forhold til økningen i antall krefttilfeller, skulle 
man tro at de fleste kommuner hadde en eller flere kreftsykepleiere i sin midte nå. De 
første tallene fra vår undersøkelse ser imidlertid ikke altfor lovende ut.  
Så selv om det er positivt med økt samhandling og større desentralisering, så er vi også 
helt klare på at det ikke finnes noen lettvintløsninger. Her må det stilles krav til ansvars- 
og rollefordeling, til en god koordinering – helst gjennom en såkalt individuell plan, og 
ikke minst må det stilles tydelige pleiefaglige krav. 

Til slutt ønsker jeg dere alle en fin høst, husk hver årstid har sin sjarm.

Kristin Wolden, leder

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

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

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

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

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

2 Dag 8 – 2 Dag 8 –
Dag 11 –

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

Dag 25 –
5 Dag 29 – 5 Dag 29 –

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

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

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

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

opp et nettverk for å ivareta pasi-
enter med kreftsykdom lokalt, og 
fra Fjaler kommune Prosjektet 
”Samhandling og kompetanse 
fremmar ein verdig død”. 

Som et konkret lovtiltak, vil 
Regjeringen foreslå å etablere en 
koordinerende støttefunksjon 
for pasienter som har behov for 
koordinerte tjenester. Det vil 
først bli foreslått en lovpålagt 
plikt til å sørge for at pasien-
ter med behov for koordinerte 
helse- og omsorgstjenester får 
en person som kontaktpunkt i 
tjenestene. Det er dette de har 
gjort i Telemark. Det er inngått 
gjensidig avtale mellom arbeids-
giver og arbeidstaker gjennom 
”Intensjonsavtale vedrørende 
nettverk av kontaktsykepleiere 
for kreftpasienter i Telemark” og 
”Funksjonsbeskrivelse for kon-
taktsykepleier i kommunen”. 

Palliativ pleie og behandling 
krever kompetente leger og plei-
epersonale døgnet rundt. Målet i 
samhandlingsreformen er bedre 
flyt mellom spesialist-  og kom-
munehelsetjenesten, og å trekke 
flere kompetente legestillinger 
inn i kommunehelsetjenesten. 
Det krever også sykepleiere med 
nødvendig kompetanse. Styret 
i FKS har foretatt en uformell 
kartlegging av normerte kreft-
sykepleierstillinger i landets 
kommuner. Det foreligger svar 
fra 404 av landets 425 kom-
muner.135 av 404 kommuner 
har kreftsykepleiere ansatt i 
normerte stillinger. Det utgjør 
ca 33 % av landets kommuner. 
Opprettelsen av flere stillinger 
og videreutdanning av syke-
pleiere vil derfor være et viktig 
fagpolitisk satningsområde for 
oss, både som medlemmer i 
NSF, i FKS, i lokallag, og som 
enkeltpersoner rundt om på våre 
respektive arbeidsplasser.
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Redaktøren har ordet
unødige lidelser, som unødven-
dige komplikasjoner og økte 
ventetider. Førsteside oppslaget i 
Aftenposten onsdag 1. september, 
forteller oss at: Regjeringens mål 
er raskere behandling av syke. 
Virkeligheten er at ventetiden for 
medisinsk behandling har blitt 
lengre, også for prioriterte pasi-
enter. Pasienter med kreftsykdom 
hører til denne kategori pasienter, 
og risikerer å ikke få behandling 
innen fastsatt frist. 

Statens helsetilsyn har som 
målsetting å styrke tilsynet med 
spesialisthelsetjenesten. Som et 
ledd i dette arbeidet, skal det 
gjennomføres nasjonale risiko-
analyser av diagnosegrupper 
eller medisinske fagområder. 
Norsk kreftbehandling ble valgt 
som pilot i denne risikoana-
lysen. I mai kom en rapport 
fra Helsetilsynet: Risikobildet 
av norsk kreftbehandling. 
Resultatet av rapporten viser 
at risikonivået i norsk kreft-
behandling er for høyt. De 
fire viktigste risikoområdene 
ut fra analysen er utrednings-
logistikk (sen diagnostikk), 
informasjonsflyt, kontinuitet og 
komplikasjonsområder.

Aftenposten har et oppslag 
i juli, hvor det fremkommer 
at vi i Norge scorer høyt på 
levekårsindekser, og dermed 
er gode på livskvalitet. I livets 
sluttfase hvor mange av oss vil 
ha behov for palliativ behand-
ling, er ikke resultatet så bra 
som vi skulle ønske og forvente 
at det er. Tilbudet om lindrende 
behandling er ikke tilstrekkelig 
utbygd. Det er dessverre fortsatt 
bosted som avgjør hvilket tilbud 
om oppfølging som blir gitt. Vi 
kunne i Kreftsykepleie nr. 2 lese 
om Kontaktsykepleienettverket i 
Telemark. I denne utgave beskri-
ves hvordan Helse Vest har bygd 

Samhandlingsreformen ble 
vedtatt  i Stortinget i april, 
men vil lanseres først i 2012.  
Stortingsmeldingen bygger på at 
bedre samhandling bør være et av 

helse- og omsorgssekto-
rens viktigste utviklings-
områder fremover. Et 
sentralt punkt er at de 
ulike delene av helse- 
og omsorgstjenesten 
skal bedre sin evne til 
koordinere de tjenester 
pasienten har behov 
for. Nå er det nedfelt i 
en stortingsmelding det 
mange av oss har jobbet 
for i  mange år, å kunne 
tilby en bedre koordinert 

helse- og omsorgstjeneste til pasi-
enter med kreftsykdom. Noen 
har lyktes bedre med dette arbei-
det enn andre, men dessverre har 
kvaliteten på det tverrfaglige og 
tverretatlige samarbeidet rundt 
pasienter og pårørende vært 
for tilfeldig, avhengig av hva 
helsepersonell har fått til på sitt 
arbeidssted. I helsetjenestens ver-
digrunnlag ligger at befolkningen 
har krav på et likeverdig tjenes-
tetilbud uansett hvor i landet du 
bor, og uavhengig av alder, kjønn, 
økonomi og etnisk bakgrunn. 

Når samhandling er dårlig 
eller mangler helt, opplever pasi-
enter og pårørende tjenesten og 
tilbudet som oppdelt og uover-
siktlig, og overgangen mellom 
tjenestene  som problematisk. 

Det er pasienten som blir 
den tapende part ved å bli påført 

En sommer er over, synger Kirsti 
Sparboe.  Den er så definitivt 
over, og vi er allerede langt på 
vei inn i høstmånedene. Jeg håper 
dere har hatt en god sommer 
og ferie, og føler at batteriene 
er ladet for nye utfordringer og 
mange krevende oppgaver. 



Artikkelen er skrevet av Marit Eikemo Halsnes 
og Tove Giske

Marit Eikemo Halsnes
Sjukepleiar med 
vidareutdanning  innan 
palliasjon. Har vore 
prosjektleiar i Lindrande 
behandling i Fjaler 
kommune i 3 år.

Tove Giske
Sjukepleiar og dr. polit., 
førsteamanuensis. 
Forsknings- og 
fagsjukepleiar Haraldsplass 
diakonale høgskole og 
Haraldsplass diakonale 
sykehus, medisinsk klinikk
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Samhandling og kompetanse 
fremmar ein verdig død
Introduksjon 
Prosjektet presentert i denne 
artikkelen er frå Fjaler kommune. 
Dette er ein kommune i Sunnfjord 
med knapt 3000 innbyggjarar. 
Kommunen er langstrakt med 
sentrum i eine utkanten. Det er 
difor lange avstandar for å gi hjelp 
til heimebuande, ca 4 mil i kvar 
retning ut frå sentrum. Helsetenesta 
er delt inn i 5 arbeidslag som jobbar 
på tvers av heimebuande og institu-
sjon. Det er berre oppretta døgnte-
neste til dei heimebuande som bur 
nærast sentrum.  Fjaler har sen-
tralsjukehuset i Førde som næraste 
sjukehus, ca 4 mil frå sentrum. 

 Det har vore eit ønskje frå 
kommunen si side om å få eit betre 
samarbeid med sjukehuset før 
alvorleg sjuke og døyande pasien-
tar vart utskrivne slik at pasient og 
pårørande kunne kjenne seg trygge 
heime. Prosjektet ”Kvalitetssikring 

av rutinar for lindrande behandling 
frå spesialisthelsetenesta til primær-
helsetenesta” har vore gjennomført 
i Fjaler kommune i 3 år frå  hausten 
2006  då kommunen fekk pro-
sjektmiddel frå Helsedirektoratet 
til å tilsette ein prosjektleiar i 75 
% stilling. Etter dette har det vore 
mogleg å gjennomføre prosjektet 
med døgnteneste i heile kommunen 
for  pasientar i palliativ fase. Den 
overordna hensikta med prosjektet 
var å lage gode rutinar som kunne 
gi  auka tryggleik til pasientar 
som vel å døy heime og til deira 
pårørande. Dette vart gjort ved å 1. 
kvalitetssikre samhandlinga mellom 
1. og 2. linjetenesta før utskriving, 
2. ved å kvalitetssikre kompetanse 
og samhandling mellom tilsette 
i kommunen  og 3. ved å betre 
det tverretatlege samarbeidet i 
kommunen. 

I denne artikkelen vil vi pre-
sentere og drøfte erfaringar med 
ulike rutinar som vart utvikla i 
prosjektet.

Offentlege retningsliner
Alle som bur i ein kommune har i 
følgje norsk lovverk rett til helse-
hjelp (Kommunehelsetjenesteloven 
2006), og det er kommunen sitt 
ansvar å legge til rette for det 
behovet innbyggjarane har. Dei 
seinare åra har det kome mange 
offentlege utgreiingar og nasjonale 
retningslinjer som klargjer ansvars-
fordeling og organisering av oppføl-
ginga av alvorleg sjuke og døyande 
mellom 1. og 2.-linjetenesten ( 
Rundskriv om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenesten 1997, Sosial og 
Helsedepartementet 1997, 1999, 
Veileder til forskrift om individuell 

plan 2005, Forskrift om individuell 
plan 2006, Nasjonalt handlingspro-
gram for palliasjon 2007). 

Nasjonalt handlingsprogram 
med retningsliner for palliasjon 
i kreftomsorga (2007) peiker på 
behovet for organisering av pal-
liasjon på alle nivå i helsetenesta. 
Dei viser til eit behov for at hei-
mebasert omsorg vert styrka, og 
at kvar kommune skal ha minst 
ein sjukepleiar og ein lege som 
har spesiell kompetanse innan 
palliasjon. Andrelinjetenesta skal 
ha eigne senger, poliklinikkar og 
ambulante palliative team. For 
tredjelinjetenesta vert det peika på 
behovet for regionale kompetanse-
sentre. Framveksten av regionale 
kompetansesentre for lindrande 
behandling for alvorleg sjuke og 
døyande, vidareutdanning innan 
palliasjon og nettverk for ressurs-
sjukepleiarar i første og andrelin-
jetenesta er eit resultat av denne 
lovgivinga. Likevel opplever både 
sjukepleiarar og legar utfordringar i 
forhold til samarbeid og ansvarsfor-
deling mellom 1. og 2. linjetenesta 
for denne pasientgruppa. Sikring 
av at pasientar som ønskjer å døy 
heime og deira pårørande opplever 
å vere godt informert og ivaretatt er 
ei dagleg utfordring ( Grov 1999, 
Skarholt 2005, Thomas 2005, 
Neergaard et.al. 2008, Sorteberg 
& Otterstad 2008, Hewison et.al. 
2009)

For å utvikle betre tilbod for 
denne pasientgruppa har det vore 
satt i gang fleire mindre prosjekt i 
Helseregion Vest som til dømes i 
Fjell kommune, i Gulen og i Vik 
kommune. Sunniva klinikk ved 
Haraldsplass diakonale sykehus 
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har god erfaring med samarbeid 
mellom første og andrelinjetenesta. 
Elles i landet har Fransicushjelpen 
i Oslo lang erfaring med alvor-
leg sjuke og døyande pasientar i 
heimen. Eit prosjekt frå Telemark 
(Skarholt 2005) rapporterer om 
bruk av individuell plan som eit 
godt egna hjelpemiddel til å skape 
tryggleik og oversikt for pasientar. 

Metode  
Palliasjon betyr å gi lindrande 
behandling til alvorleg sjuke og 
døyande. Å sende pasientar fram og 
tilbake mellom sjukehus og heimen 
er ei stor meirbelastning for dei og 
i tillegg er det dyrt for samfunnet. 
Prosjektleiar har arbeidd mange 
år i kommunen og kjenner denne 
godt. For å vidareutvikle og kvali-
tetssikre tilbodet til pasientar som 
vart utskriven til heimen for å døy, 
har prosjektet brukt ein metode 
inspirert av aksjonsforsking der 
prosjektleiar har aktivt teke del i 
utviklinga av nye rutinar og der 
prosessen har gjeve alle involverte 
eit læringsutbytte (Meyer 2006). 
Prosjektet er utvikla i eit nært 
samarbeid med fastlegen, sty-
ringsgruppa for prosjektet, kon-
taktgruppa av sjukepleiarar ved 
sjukehuset og ei prosjektgruppe av 
sjukepleiarar som representerer dei 
ulike arbeidslaga i kommunen.     

Samhandling mellom 1. og 2. 
linjetenesta 
Prosjektet har retta seg mot å kva-
litetssikre rutinane for pasientar 
med behov for lindrande behand-
ling som vart utskriven frå Førde 
Sentralsjukehus og som kom  heim 
til Fjaler kommune for å avslutte 
livet sitt der. 

For å betre samhandlinga 
mellom Førde Sentralsjukehus og 
Fjaler kommune vart det i byrjinga 
av prosjektet oppretta ei kontakt-
gruppe av sjukepleiarar tilsett frå 
dei avdelingane Fjaler kommune 
samarbeidde mest med. På møta 
vart det utarbeid rutinar for vidare 
samarbeid, sjå tabell 1. 

Kvar avdeling skulle tenke heim-
reise allereie ved innskriving og ha 
det som mål. Kartlegginga tok sikte 
på å avklare kvar pasienten ynskte 
å avslutte livet sitt - på sjukeheim 
eller heime og å få klargjort kva  
familien klarte sjølv og kva dei ville 
ha hjelp til. Når dette var avklart 
skulle sjukehuset  kontakte Fjaler 
kommune slik at vi kunne starte vår 
planlegging.

Dersom pasient og pårørande 
ynskte at pasienten skulle tilbake 
til heimen, vart det oppnemnt 
ein kontaktsjukepleiar frå det 
arbeidslaget pasienten geografisk 
tilhøyrde. Deretter vart det avtalt 
tid for heimreisesamtale. Det var 
ynskjeleg at kontaktsjukepleiar, 
fastlege og eventuelt fysioterapeut 
frå kommunen deltok på sjukehu-
set til desse heimreisesamtalane i 
lag med pasient, pårørande, lege 
og sjukepleiar. I løpet av denne 

samtalen måtte vi prøve å finne ut 
kva som var viktig for den enkelte. 
Kontaktsjukepleiaren tok så ansvar 
for at heimen var tilrettelagt med 
dei hjelpemidla som pasienten 
hadde behov for. Det vart avtalt tid 
for heimreise slik at sjukepleiar var 
orientert og ved behov kunne vera i 
heimen då han kom heim.

Hospitering er viktig for å lære 
og forstå kvarandre sine utfordringar 
i 1. og 2.linje tenesta. Prosjektleiar 
har vore på opplæring fortløpande i 
høve vanskelege prosedyrar. Desse 
vart så lært vidare til sjukepleiarar 
i Fjaler kommune. Det har vore 
vanskeleg å få til hospitering slik det 
var tenkt  i prosjektet. Sjukepleiarar 
i Fjaler kommune ynskjer å hospi-
tere, men har ikkje fått høve grunna 
dårleg økonomi. Fjaler kommune på 
si side tek gjerne imot hospitantar 
frå sjukehuset, men ingen har meldt 
seg – også grunna dårleg økonomi.

Avtale om rutinar for utskriving frå sjukehus til heimen
Når det nærmar seg utskriving til heimen skal pasienten få utlevert ei brosjyre 
om ressurssjukepleiarar for kreftsjuke der namn og telefonnr til ressurssjukepleiar 
og leiar i netteverket i kommunen står oppført . Dei får også brosjyre om prosjekt 
”Lindrande behandling” i Fjaler kommune.
1. Ressurssjukepleiar på sengeposten tek direkte kontakt med ressurssjukepleiar i 

kommunen for å diskutere utskriving.
2. Ansvarleg sjukepleiar på post kartlegg pasient og pårørande  sine forventningar 

til  heimetenestene:
a. Behov for tenester og assistanse
b. Forventningar til heimetenestene
c. Kva dei sjølve kan bidra med
d. Ønske og mål for opphaldet heime

3. Sjukepleiar på post formidlar pasient og pårørande sine forventningar til 
heimetenestene  og avtaler eit felles møte på sjukehuset.

4. Heimreisesamtale: Kontaktsjukepleiar for pasienten, prosjektleiar og evt lege, 
fysioterapeut eller andre frå kommunen deltek på møte på sjukehuset saman 
med pasient, pårørande, lege og sjukepleiar. På dette møtet planlegg ein konkret 
heimreise, mottaking og videre oppfølging i heimen.

5. Dersom pasienten har behov for stell med ukjende prosedyrar, blir det avtala tid 
for opplæring og/eller hospitering på sjukehuset eller i heimen.

6. Dersom det er behov for tekniske hjelpemidler i heimen, må det opplysast frå 
sjukehuset si side tidsnok til at kommunen kan rekke å skaffe det før utskriving.

7. Sjukehuset må sikre seg at kommunen har dei medisinar og medisinske 
forbruksvarer pasienten treng frå starten av.  

Utarbeidd oktober 2006 av Marit Eikemo Halsnes

Tabell 1. Kvalitetssikring av rutinar for lindrande behandling frå 
spesialisthelsetenesta til primærhelsetenesta
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Samhandling og kompetanse
Bygging av kompetanse og 
samhandling innad i kommunen
Sidan Fjaler kommune har ein orga-
niseringsmodell med fem arbeidslag 
der ein jobbar på tvers av institusjon 
og heimebuande, vart utfordringa 
korleis vi best kunne samhandle oss 
helsetilsette i mellom. Det vart også 
her oppretta ei prosjektgruppe som 
bestod av ressurssjukepleiarar og 
sjukepleiarar representert frå ulike 
arbeidslag. Dei har hatt til oppgåve 
å komme med innspel, råd, idear 
og avgjersle i lag med prosjektleiar. 
Prosjektleiar har kalla inn til møte 
ein gong pr. månad der vi har drøfta 
vidare framdrift. 

For å heve kompetansen har det 
blant anna vore gjennomført lokale 
kurs to gonger i året der også nabo-
kommunar har vorte inviterte. Kursa 
er blitt sponsa av det lokale nærings-
liv og kurshaldarar har vore henta 
frå arbeidsstader som har nedfelt i 
arbeidsbeskrivinga at dei skal auke 
kompetansen i kommunane. Antal 
deltakarar på kursa varierte frå 14 til 
fleire gonger opp mot 50 deltakarar. 
Kursa hadde fylgjande tema: 
•	 ESAS-registrering	
•	 Smertepumpe	og	stell	av	
veneport

•	 Individuell	plan																																														
•	 Barn	i	sorg	og	krise.	Kven	
ser?	Kven	tek	ansvar?	

•	 Når	dagane	er	onde.	Å	våge	
å	vera	nær	menneske	som	
lider.

•	 Kommunikasjon	i	palliativ	
behandling

Vi såg fort kor naudsynt det var 
med å trygge sjukepleiarane i dette 
viktige, men utfordrande arbeidet. 
Det vart løyst ved personleg opp-
læring der vi  arbeidde to i lag. Det 
overordna målet for kompetan-
seheving var at personalet skulle 
vere i stand til å ta imot pasientar 
på ein fagleg trygg og god måte. 
Prosjektleiar har vidareutdanning  
innan palliasjon og var ein ekstra 
ressurs for alle arbeidslaga i kommu-
nen. Ho gjekk saman med ansvarleg 
sjukepleiar til denne kjende seg 

trygg i si rolle og i situasjonen i høve 
til kontakt, kommunikasjon og pro-
sedyrar. Prosjektleiar har også lagt til 
rette for systematisk og kontinuerleg 
opplæring i ESAS registrering, bruk 
av individuell plan og ulike tekniske 
prosedyrar. Opplæringa har vore 
gjeve både i heile arbeidslaget  og 
enkeltvis.

Etter ønskje frå sjukepleiarane har 
det også vorte jobba med å utvikla 
ein felles perm for alle arbeidslaga. 
Permen inneheld lovverk og kommu-
nale tiltaksplanar, lokale rutinar og 
prosedyrar for å ivareta palliasjon for 
alvorleg sjuke og døyande.

Innhaldet i prosedyrepermen 
omfamnar alt frå grunnleggande pal-
liasjon, målsettingar og tiltaksplan for 
palliasjon i kommunen, til informa-
sjonsbrosjyrar, rutinar og sjekkliste 
ved 1. gongs besøk. Vidare innehelder 
permen ESAS-skjemaer, Individuell 
plan, brukerveiledning i høve pro-
sedyrar, retningslinjer for tverrfaglig 
samarbeid med andre tverrfaglige 
etatar. Permen innehelder også ret-
ningslinjer for smertebehandling og 
andre plagsame symptom, og rutinar 
og retningslinjer som gjelder pallia-
sjon, dødsfall og etterlattebesøk. 

I nasjonale retningsliner for pallia-
sjon i kreftomsorga (2007) vert det 
peika på at det er naudsynt å ha eigen 
turnusplan og eige mobiltelefonnum-
mer for heimebuande pasientar slik 
at pasient og pårørande har tilgang på 
kvalifisert hjelp døgnet rundt. Dette 
inneber at det må vere tilgjengeleg 
heildøgnsteneste i heimesjukepleien 
og at det er nokon som har ansvar for 
å svare på mobiltelefonen og rykke ut 
ved behov. 

Ut frå behovet for auka trygg-
leik og oversikt vart det hausten 
2007 utvikla ein eigne turnusplan 
for heimebuande alvorleg sjuke og 
døyande pasientar i Fjaler kommune. 
Turnusplanen vart sett opp 4 – 5 
dagar fram i tid og både personalet 
og heimen fekk kopi av den. Planen 
ga heimen oversikt over kven som 
var ansvarleg sjukepleiar til ei kvar 

tid. Forsking viser at når pasientar 
kjenner seg sårbare og avhengige er 
det å få oversikt over kvardagen til 
stor hjelp (Giske & Artinian 2008). 
Denne turnusplanen ga pasient 
og pårørande høve til å få ei slik 
oversikt og til å kunne velja kven 
dei ville ta opp ulike forhold med. 
Den som stod som ansvarleg sjuke-
pleiar skulle prioritere pasienten når 
han treng det, og elles delta fult ut 
i arbeidslaget dei var ein del av (sjå 
tabell 2).

 Opplæring av sjukepleiarar er 
viktig for kvaliteten på tenesta og 
for at ansvarleg sjukepleiar skal 
kjenne seg trygg. Alle som stod 
som ansvarleg sjukepleiar fekk 
først opplæring på den vakta dei 
skulle ha ansvar for. Vi prøvde å 
legge til rette slik  at færrast muleg 
skulle vere involvert i kvar heim, 
samstundes som det måtte vere nok 
personar slik at personalet ikkje vart 
utsletne. Denne form for turnusplan 
har vore muleg i Fjaler kommune 
fordi kommunen har bevilga øyre-
merka midlar til bruk av bakvakt og 
ekstra sjukepleiar når heimen treng 
fulldøgnspleie. 

Pasient og pårørande hadde alle 
papir vedrørande seg sjølv i heimen. 
Helsetilsette skreiv rapport både i 
heimen og på data på vaktrommet. 
Erfaringa her viste at vi hadde størst 
nytte av ei slik ordning når pasien-
ten var blitt så avhengig av hjelp at 
vaktskifte skjedde i heimen. Rapport 
vart då ført i journal i heimen og så 
skanna  inn i datajournal etter at 
pasienten var død.

Tverrfagleg samhandling i 
kommunen 
Nasjonalt handlingsprogram 
med retningsliner for palliasjon i 
kreftomsorga (2007) legg vekt på 
å lage gode rutinar for tverrfagleg 
samarbeid. Fordi tida ofte er kort, er 
det avgjerande å kunne trekke inn 
ulike faggrupper og etatar på ein 
rask og forutsigbar måte. Difor har 
prosjektleiar i heile perioden arbeidd 
for å laga retningsliner og gjere 
avtalar med ulike samarbeidspartar.
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Fastlegen var den viktigaste og 
næraste samarbeidsparten i pro-
sjektet. Prosjektet la vekt på tett 
samarbeid med fastlegen både for 
pasienten, pårørande og kontakt-
sjukepleiar/ressurssjukepleiar. I 
Fjaler kommune har fastlegane stilt 
seg disponible på mobiltelefon både 
for pasient, pårørande og helsetil-
sette når vi visste at pasienten hadde 
kort tid igjen. Legane har også gått 
på heimebesøk i lag med kontakt-
sjukepleiar/ressurssjukepleiar ved 
behov. Dersom dei ikkje har høve 
til å vera med på heimreisesamtalen 
inne på sjukehuset, har kontakt-
sjukepleiaren ringt lege frå sjukehu-
set og informert om den planlagde 
heimreisa. Fastlegen har fått kopi 
av førebels epikrise så raskt som råd 
etter heimkomsten.

I Fjaler kommune er det leiande 
fysioterapeut som er kontaktperson 
til Hjelpemiddelsentralen og kontakt-
sjukepleiaren eller ressurssjukepleia-
ren har holdt kontakt med fysiotera-
peuten. Fysioterapeuten deltok også 
i heimen ved behov. Fysioterapeuten 
i Fjaler kommune, prosjektleiar og 
Hjelpemiddelsentralen har i lag vorte 

einige om ein måte å bestille hjelpe-
middel for denne pasientgruppa som 
går på at ein får utlånt hjelpemiddelet 
før behovet er der. Erfaring tilseier at 
sjukdomen ofte går raskt og på denne 
måten treng ikkje pasienten å vente 
på hjelpemiddelet eller å bli konfron-
tert om behovet før det er reelt. Fjaler 
kommune har søkt om å behalde 
denne rutinen sjølv om prosjektet er 
ferdig.

Det er også inngått avtale med 
NAV slik at pasienten fekk sin eigen 
sakshandsamar på NAVkontoret 
som også kontaktsjukepleiar kunne 
kontakte. Sakshandsamar kunne vera 
med på heimebesøk etter pasient eller 
pårørande sitt ynskje.

 I Fjaler har tannpleiaren laga eiga 
nettside for desse pasientane. Denne 
sida tek for seg ubehag som kan 
oppstå og korleis ein kan behandle 
desse ubehaga, eks. munntørrhet, 
sårhet og soppdannelse. Tannpleiaren 
var ved eit høve faste dagar i heimen 
og gav behandling til ein brukar. 
Kontaktsjukepleiaren eller ressurs-
sjukepleiaren leverte informasjons-
skriv om tilbod og rettigheiter til 
behandling.

Prosjektleiar har gjort avtale 
med barnevernet om at dei kan tilby 
hjelp til avlastning kvardag eller 
helg, hjelp til å hente og eller bringe 
barn til barnehage,  skule og  fritids-
aktivitetar, samt leksehjelp. Fjaler 
kommune har gjort avtale om at 
desse tilboda skal sjåast i samanheng 
med tilbodet frå sosialkontoret og 
at det må vere eit  samarbeid desse 
etatane i mellom. Utvida  tilbod 
om heimehjelp vil bli vurdert etter 
behov. Det har også vorte teke 
kontakt med helsestasjonen, og 
heimesjukepleien kan ta kontakt 
når det er behov for oppføljing frå 
dei. Kyrkjelydskontoret har gjeve 
tilbod om samtale og oppfølging av 
eksistensielle behov og dei  ga også 
tilbod om kyrkjelege handlingar i 
heimen. I prosjektperioden  hadde 
vi til dømes vigsle i heimen 12 dagar 
før eit dødsfall

Rutinar ved dødsfall i heimen
Det er ønskeleg at vi har samtalt 
med pårørande om forhold rundt 
dødsfallet før pasienten dør.. Utfrå 
erfaring veit vi at det kan vere 
ein del  ønskjer og spørsmål det 
kan vere viktig å diskutere med 
pårørande. 

Når døden har nærma seg har 
sjukepleiar vore i familien heile tida. 
Ofte var det heimesjukepleiaren 
som stelte den døde, men vi ga alltid 
tilbod til pårørande om å delta i 
stellet. Gravferdsbyrået hjelp til med 
å få pasienten i kiste, og avhengig av 
pårørande sine ønskjer vart pasien-
ten verande i heimen eller kjørt til 
sjukeheimen. Dagen etter dødsfallet 
kom sjukepleiar tilbake til heimen. 
Tid til samtale med pårørande er 
viktig for å høyre korleis det går 
med dei. Alle hjelpemiddel vart så 
henta ut av heimen.

Så raskt som råd etter dødsfallet, 
helst før gravferda, har prosjekt-
leiar innkalle til debrifingmøte med 
alle som har vore med i heimen. 
Fastlege, etatsleiar og arbeidsleia-
rane har også med på møtet. Det var 
viktig at møtet opplevdes som kon-
struktivt. Alle fekk tid til  kort å seie 

Tabell 2. Turnusplan til bruk hos heimebuande alvorleg sjuke og døyande pasientar.

Oversikt over personale hjå brukar
Telefonnr til ansvarsvakt/bakvakt om ikkje anna er oppgitt: 

NB: Nattevakta er ført opp den dagen vakta startar. 
Den som har ansvarsvakt har ansvar for rapportering og overlevering av telefon og 
kardex-papir ved vaktskifte til neste som har ansvarsvakt.

Måndag Dag Kveld Natt
Sjukepleiar/ansvarsvakt   
Hjelpepleiar/bakvakt   
Opplæring   
   
Tysdag Dag Kveld Natt
Sjukepleiar/ansvarsvakt   
Hjelpepleiar/bakvakt   
Opplæring   
   
Onsdag Dag Kveld Natt
Sjukepleiar/ansvarsvakt   
Hjelpepleiar/bakvakt   
Opplæring   
   
Osv. for heile veka 
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Samhandling og kompetanse
noko positivt og noko om kva som 
eventuelt kunne vore gjort annaleis. 
Etter ein slik runde vart hovudutfor-
dringar drøfta.

Ved gravferda har dei  som 
ønskte det og dei som har vore 
mest involvert  gått i arbeidstida. 
Innan 14 dagar etter dødsfallet har 
pårørande fått tilbod om ein etterlat-
tesamtale. Sjukepleiar har ringt og 
avtalt tid og stad for denne samtalen. 
Sjukepleiar har hatt med seg bro-
sjyre (Når ein av dei næraste døyr), 
eit fint kort eller hefte og evt. min-
nebok til barn som etterlatte dersom 
det er behov for det. Det viktigaste 
ved etterlattesamtalen har vore  å 
lytte til det dei etterlatte hadde på 
hjarta og   i løpet av samtalen få 
fram korleis dei har hatt det etter-
dødsfallet i forhold til: Korleis opp-
levde dei gravferda? Kven fekk dei 
støtte av? Korleis var det å møte oss 
att? Søv dei og fekk dei i seg mat? 
Lurte dei på noko som lege burde 
svare på? Og var det nokon som 
trengte meir profesjonell hjelp?

Statistikk og erfaringar frå prosjektet
Prosjektleiar har delteke på heime-
besøk enten åleine eller i lag med 
kontaktsjukepleiar for å kvalitet-
sikre oppfylginga av pasientar og 
for å lære opp kontaktsjukepleiar. 
Prosjektleiar har brukt eit enkelt 
registreringsskjema for å få oversikt 
over antall pasientar, Kjønn, alder, 
diagnose, kven som tok kontakt og 
kvar tilsyn første gong vart registrert 
(sjå tabell 3).

Registrering av kvar og når det 
har vore behov for tilsyn i løpet av 
desse tre åra går fram av tabell 4.

Prosjektleiar har også registeret 
besøka etter dødsfall, sjå tabell 5. 
Alle etterlatte med unntak av ein, 
ønska samtale etter dødsfallet. Dei 
fleste besøka har skjedd i heimen og 
dei har vore lagt til dagtid på kvar-
dagar. Å kunne tilby slike samtalar 
på kveldstid og i helga var ønska av 
nokre.

Våren 2009 gjennomførte 
prosjektleiar ei skriftleg spørjeun-
dersøking til  samarbeidspartnarar: 

avdelingar på sjukehuset, tverre-
tatlege samarbeidspartnarar og 
arbeidslaga. 11 av 19 personar 
som fekk spørjeskjemaet svarte. 
Spørjeundersøkinga hadde tre opne 
spørsmål og spurde etter kva dei var 
nøgde og misnøgde med i prosjek-
tet samt kva som kunne forbetrast 
med tanke på vidare samhandling.. 
Som heilskap vart prosjektet vurdert 
som vellukka i forhold til samhand-
ling mellom 1. og 2. linjetenesta 
for alvorleg sjuke og døyande. 
Kompetansehevinga for dei tilsette 
og det tverretatleg samarbeid vart 
også vurdert svært godt.

Det veike punktet i prosjektet  
har vore uklare roller/arbeidsforde-
ling i prosjektperioden. Det burde 
vore brukt meir tid i starten på å 
definere kva rolle prosjektleiar skulle 
ha, og kva rolle arbeidslagleiarane 
skulle ha seg i mellom. Fordi dette 
har vore uklart har vi  slite med 
dette i prosjektperioden. At verken 
tilsette i Fjaler kommune eller til-
sette på Førde Sentralsjukehus har 
fått høve til hospitering, er også eit 
svakt punkt.

Prosjektet har vorte positivt 
motteke i lokalsamfunnet. Prosjektet 
har motteke over kr.125.000,- gåver 
i høve gravferder. Det er mykje for 
ein liten kommune og viser at pro-
sjektet har betydd noko for fjalerbu-
arane. Desse gåvene har den lokale 
prosjektgruppa nytta til utstyr til 
palliative pasientar, for eksempel ei 
antidecubitus madrass, avslappings 
cd’ar og bøker om sorg til vaksne 
og barn. Det er starta ombygging 
på sjukeheimen for å laga eit pal-
liasjonsrom som er tilrettelagt slik at 
pasient og pårørande kan få si eiga 
skjerma eining. Pårørande har eigen 
inngang og kan overnatte, har eige 
kjøkken og kan vera i nærleiken av 
pasienten som om ein var heime. 
Rask og døgnkontinuerleg tilgang på 
personalet vil gi større tryggleik enn 
ein kan tilby i heimen. Rommet kom 
i stand ved ekstraløyving av midlar 
til ombygging og gåver frå frivillige 
organisasjonar og næringsdrivande 
til innredning. Delar av pengane til 
prosjektet blir også brukt til innkjøp 
av utstyr til pårøranderom og pal-
liasjonsrom, når dei står ferdige.

Antall Heim Sjukeheim Kveld Helg

207 177 27 49 32

Antall Kvinne Mann Dødsårsak 
pasient

Tid og stad for etterlattebesøk

Dag Kveld Helg Kvard. Kontor Heime

15 10 5 Kreft: 14
Cerebral
Diagn: 1

12 3 1 13 1
1sjuke-
heim

12

Tabell 3. Registrering av  nye pasientar i prosjektet september 2006 – september 2009

Antall Kjønn Alder Diagnose Henv. frå Type tilsyn 1.gong

5 Kvinne 60 - 90 Kreft: 4
Cerebral diagn: 1

Fastlege: 2
Sjukehus: 2
Sjukeheim: 1

Heim, dagtid: 3
Sjukeheim, dagtid: 1
Sjukehus, dagtid: 1

16 Mann 49 – 88 Kreft: 16 Fastlege: 2
Sjukehus: 9
Sjukeheim: 3
Pårørande: 2

Heim: 11
(1 kveld,10 dag)
Sjukeheim, kveld: 1
Sjukehus, dagtid: 4

Tabell 4. Registrering av oppfølging av pasientar i prosjektet 
september 2006 – september 2009

Tabell 5. Registrering av etterlattebesøk september 2006 – september 2009
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Diskusjon
Den overordna målsettinga for 
sjukepleietenesten til pasientar som 
vel å avslutte livet sitt i heimen er 
at dei skal oppleve å få god og rett 
sjukepleie. Får å nå dette målet 
treng helsepersonell kunnskap og 
erfaring. I tillegg er det avgjerande 
å ha eit godt samarbeid med pasient 
og pårørande der deira preferansar 
og ønskje set rammene. Vi har 
arbeidd for å utvikle gode rutinar 
og ha prosedyrar med konkrete 
framgangsmåtar. Vi har sett at det 
også er heilt avgjerande for eit 
godt samarbeid med pasient og 
pårørande at personale kjenner 
seg trygg . Å gå saman med desse 
pasientane og familiane deira inn 
i døden er personleg krevjande for 
helsepersonell. Å skulle forklare og 
samtale om  alvorlege beskjedar, vite 
at tida er kort og sjå sorga og lidinga 
dette fører med seg kan vere svært 

ubehageleg. Ubehaget og utfordringa 
kan føre til at vi utsetter samtalar 
med pasient eller pårørande lenger 
enn vi veit vi bør. Å vere vitne til 
pasientar og pårørande si liding kan 
gjere at helsepersonell distanserer 
seg for å skjermar seg sjølv. Slik 
avskjerming gjer helsepersonell 
mindre merksam og hjelpsam 
(Benner et.al. 1999). Opplæring av 
unge helsearbeidarar i prosedyrar, 
kommunikasjon og samhandling 
med alvorleg sjuke og døyande 
pasientar må til slik at dei kan lære 
å finne ein god balanse mellom 
nærleik og avstand av dei som har 
meir erfaring. Benner et.al. (1999) 
peiker på at klinisk ekspertise og 
kunnskap hjelper sjukepleiarar 
på den eine sida til å unngå 
overidentifisering med pasientar så 
ein vert overvelda av kjensler og på 
den andre sida til å unngå å stenge 
ute kjensler slik at ein vert ufølsam 

saman med pasientar. Dei hevdar at 
evna til å involvere seg er å evne å 
ha eit ope og merksamt engasjement 
kombinert med dugleik i å velje 
det rette mellommenneskelege 
engasjementet  med pasient og 
pårørande.

 
Konklusjon
Hensikta med prosjektet 
”Kvalitetsikring av rutinar for 
lindrande behandling frå spesialist-
helsetenesta til primærhelsetenesta” 
i Fjaler kommune var å lage gode 
rutinar som kunne gi auka trygg-
leik til pasient og pårørande, auke 
kompetansen til dei tilsette og betre 
det tverrfagleg samarbeid i kommu-
nen. Alle er fornøgd med prosjektet, 
og både pasientar, pårørande, perso-
nalet, administrasjon og politikarar 
ser verdien av dette for befolkningen 
i kommunen. Erfaringa frå pro-
sjektet samsvarar med The Golden 

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

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

For mer informasjon, 
besøk PhaSeal.com

Lukket er Lukket!

Carmel Pharma AB   Aminogatan 30   SE-431 53 Mölndal   Sverige   Kontaktperson: Catharina Hallberg   Tlf: +46 707 44 87 60   E-post: catharina.hallberg@carmelpharma.com   
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Standards Framework, utvikla i 
England for å støtte opp under den 
beste standard for praksis for pasien-
tar som vel å avslutte livet sitt heime 
(Thomas 2005). I denne gullstandar-
den er desse sju kjerneområda vekt-
lagt: kommunikasjon, koordinering 
av tenestetilbod, kontroll av pasienten 
sine symptom, kontinuitet i oppfylging 
av pasient, kontinuerleg læring for 
personalet, støtte til familie og perso-
nale og omsorg til den døyande. 

I prosjektsøknaden vart det vist 
til at Fjaler kommune er ein liten 
kommune med forholdsvis dårlege 
økonomiske rammer til store prosjekt 
på eiga initiativ. Å få tilført eksterne 
midlar gjorde det muleg å fristille ein 
ressurssjukepleiar som kunne jobbe 
spesifikt mot kompetanseheving og 
kvalitetssikring i høve alvorleg sjuke 
og døyande. Gjennomgang av fram-
driftsplanane viser at prosjektet har 
nådd måla i prosjektskildringa med 
unntak av hospitering. Rutinar for 
samhandlinga mellom helsetilsette 
innad i kommunen har komne på 
plass, det same har rutinar for tverr-
fagleg samarbeid.  Sluttrapporten 
viser også at det er betring i samarbeid 
mellom 1. og 2. linjetenesta, men at 
på dette området at samhandlinga har 
vore vanskelegast å få til.

Vi har lært at vi må arbeide både 
med strukturar og mellommen-
neskelege prosessar for å kunne yte 
god sjukepleie til alvorleg sjuke og 
døyande pasientar i heimane. Vi har 
erfart at det er avgjerande og krevjande 
å få til eit godt samarbeid mellom 1. og 
2. linjetenesten. Organiseringa rundt 
pasienten er viktig og eigne turnus-
planar for terminale pasientar er eit 
godt reiskap som gir tryggleik både til 
heimen og personalet. Opplæring med 
fokus på både prosedyrar, kommuni-
kasjon og samhandling er viktig og 
kvaliteten vil lide om ikkje alle aspekta 
er med. Til sist vil vi anbefale briefing-
møte etter dødsfall fordi det tek vare 
på personalet og sørgjer for kontinu-
erleg kvalitetssikring av tilbodet vi gir 
til heimane. Etterlattebesøk tek vare 
på dei pårørande slik at ein får ei god 
avslutning på hjelpa i heimen.

Takk
– Til gode kollegaer i Fjaler 

kommune som er med og støtter 
opp om dette viktige arbeidet. 
Takk også til fagleg støtte og 
rettleiing frå Torill Tysse Sælen og 
Tone Gjelsvik Sellevold som er 
medlem i prosjektstyret.

– Middel frå Helse og 
Sosialdirektoratet som har gjort 
prosjektet mogleg

– Middel frå Fjaler kommune som 
har gjort det mogleg å sette i verk 
turnusplanen
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FORSTOPPET AV OPIOIDER2,3
PALLIATIVE PASIENTER BLIR 

  6 av 10 pasienter får avføring innen 4 timer4

  Påvirker ikke opioidbehandlingen1,3

  Når vanlig avførende behandling er utilstrekkelig1

Relistor® (metylnaltreksonbromid) 

   

     
 

 

 

  

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

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

Sist endret: 16.11.2009
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Toledano A, Roizen MF, Moss J. Methylnaltrexone prevents morphine-induced delay in oral-cecal transit time without 
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Artikkelen er skrevet av 
Sigbjørg Eriksson, 
rådgiver/spesialsykepleier 
kreftforeningen

Nettverk i kreftomsorg og lindrende 
behandling 
Helse Vest har bygd opp et nett-
verk av ressurssykepleiere der 
alle kommuner og sykehus i de 
fire foretaksområdene er repre-
sentert. Ressurssykepleierne har 
definert ansvarsområde og funk-
sjon innenfor kreftomsorg og 
lindrende behandling. Målet for 

kompetansenettverket er å ivareta 
kontinuiteten i pleie- og omsorgstil-
budet til pasienter med kreftsykdom, 
samt stimulere til bedre kvalitet på 
kreftomsorg og lindrende behand-
ling. Virkemidlene er planmessig 
kompetanseheving, klinisk virksom-
het på arbeidsplassen, samhandling 
og systemarbeid.

 Nettverkene har avtaler om sam-
ordning mellom helseforetakene, 
kommunene, høyskoler med aktuell 
videreutdanning, Kreftforeningen 
seksjon Vest og Kompetansesenter 
i lindrende behandling Helseregion 
Vest. I avtalene er funksjon og 
ansvar fordelt mellom styrings-, 
drifts- og nettverksgruppe, ressurs-
person og arbeidsgiver (1).

I desember 2009 var 365 ressurs-
sykepleiere oppnevnt av arbeidsgi-
ver i kommunene og sykehusene i 
Helse Vest fordelt på 9 sykehus og 
86 kommuner. 

Kommunal kreftomsorg
I Helse Vest er nettverkene i 
kreftomsorg og lindrende behand-
ling med på å bidra til at overgan-
gen mellom spesialist- og kom-
munehelsetjenesten glir lettere. 
Ressurssykepleieren i kommunene 
har kontakter inn mot spesialist-
helsetjenesten og kan bidra til en 
”sømløs” behandlingskjede slik 
målet er definert for eksempel i 
Samhandlingsreformen (2). For å 
komme i kontakt med ressurssyke-
pleier er det opprettet elektroniske 
kart med e-post adresse, jobbadresse 
og telefon (1). 

Kreftforeningens kontor i Bergen 
får daglig henvendelser fra kreftram-
mede og deres familier (3). Noen 
har ubesvarte spørsmål som de får 
direkte hjelp med, andre trenger 
en personlig samtale eller et kurs-
tilbud. Mange har bekymringer 
fordi de venter på en oppfølging 

Hvem tar ansvaret for 
pasienter med kreft-
sykdom lokalt?
Når en person får en 

kreftdiagnose, kjenner 

de fleste pasientene seg 

trygge på at den beste 

behandlingen vil bli gitt.  

Hovedbehandlingen foregår i 

spesialisthelsetjenesten. Men 

hva skjer i primærhelse-

tjenesten? Hvem har 

ansvaret når kreftpasienter 

kommer hjem etter en ofte 

belastende og krevende kreft-

behandling på sykehuset? 

Fig. 1. Struktur i et 
nettverk i Helse Vest

14



15Kreftsykepleie n 3 • 2010

fra det offentlige helsevesen. 
Kreftforeningen formidler ofte 
kontakt med ressurssykepleiere i 
kommunehelsetjenesten. De er lette 
å komme i kontakt med siden alle 
kommunene har navngitte ressurs-
sykepleiere (1).

Flora kommune i Sogn og 
Fjordane og Vindafjord kommune 
i Rogaland er to små kommuner 
med henholdsvis 11586 og 8197 
innbyggere pr 1.1.2010 (4). Begge 
kommunene har oppnevnt fire res-
surssykepleiere. I Flora kommune er 
ressurssykepleierne ansatt i sin sone 
uten spesifikk avsatt arbeidstid til 
ressurssykepleiefunksjonen. Grete 
Skeie Sørhus og Unni Jamne er to 
av ressurssykepleierne i Vindafjord 
kommune. De deler en fristilt 100 
% stillingen som kreftsykepleier (5). 
Kreftsykepleiefunksjonen benyttes i 
hele kommunen, på tvers av sonene. 
Uansett hvilken bygd du tilhører 
skal tilbudet og tjenesten være den 
samme. 

Ressurssykepleier i kommunen 
må komme inn i bildet på et tidlig 
tidspunkt av sykdomsforløpet, sier 
Unni Jamne. Ventetiden er vanske-
lig, både før diagnosen blir stilt og 
når pasienten venter på behandling, 
og det er mye å tenke på for pasi-
enten og de pårørende. Unni passer 
ofte på timeavtaler, undersøkelser og 
kontroller. Hun kjenner systemet og 
strukturen, og fremhever at de alltid 
er hyggelige og hjelpsomme i andre 
enden av telefonen. 

Henvendelsene kommer fra 
lokalsykehuset i Haugesund, og her 
har ressurssykepleierne et tett sam-
arbeid med palliativt team. Ellers 
får de henvendelser fra Haukeland 
Universitetssjukehus, hjemmesyke-
pleien, pasienten selv, pårørende og 
Kreftforeningen. Unni forteller at 
nå henviser også fastlegene i større 
grad enn før til ressurssykepleier, og 
det gir god basis for den medisinske 
oppfølgingen og samarbeidet lokalt. 

Ressurssykepleierne har oversikt 
over gode hjelpere i kommunen. 
De har kontinuitet i en uforutsig-
bar situasjon og har lokalt et tett 

samarbeid 
med hjem-
mesyke-
pleien i de 
ulike sonene. 
Ofte bistår 

ressurssykepleierne med praktisk 
hjelp, som bestilling av resepter og 
taxi til legekontoret. I Vindafjord 
kommune har ressurssykepleierne 
også etablert et godt samarbeid med 
vaktmesterne slik at utkjøring av 
hjelpemidler ordnes hurtig. De fleste 
pasientene som er knyttet til kreft-
sykepleiefunksjonen har fått utar-
beidet individuell plan (6). Disse 
elementene gir trygghet og er med 
på å bedre hverdagen for kreftpa-
sienten og dens pårørende.

Pårørende har et spesielt fokus 
for Grete og Unni, og samtaler blir i 
størst mulig grad gjort sammen med 
pasient og pårørende. Pasienten har 
ofte økonomiske bekymringer for 
familien: ”hvordan går det med mine 
nære når jeg er borte?” Når pro-
blemområder og bekymringer blir 
presentert med en tredjeperson til 
stede, har ressurssykepleierne erfa-
ring på at samarbeidet innad i fami-
lien blir lettere. Ressurssykepleier gir 
seg god tid og ”går veien” sammen 
med pasienten og pårørende slik at 
tiltak kan settes inn etter behov. 

Flora kommune har tre soner 
og fire ressurssykepleiere. Torill 
Johnsen er en av disse. Ingen av 
ressurssykepleierne har frikjøpt tid 
eller tilrettelagt tid i sin stilling, men 
når de skal på nettverkssamling eller 

ha hjemmebesøk blir arbeidsplanen 
tilrettelagt. 

Torill fremhever viktigheten av at 
pasienten opplever 
tillit og trygghet til 
tjenesten. Det er 
et overordnet mål. 
I en liten bygd er 
det ikke så mange 
kreftpasienter pr. 
år, men kommunen 
lager et individuelt 
opplegg for hver 
enkelt pasient, der 
behov kartlegges 
etter behandling på 
sykehuset. Det er 
mye engstelse blant 
pasientene når de 
kommer ut av sykehuset. Her har 
de fått tett oppfølging og så skal du 
ut i hverdagen igjen. Mange lurer 
faktisk på om det finnes kompetanse 
i grisgrendte strøk. Som ressurssyke-
pleier har hun et innledende møte, 
tar ansvaret og roer situasjonen ned 
– før hun trekker inn fastlegen og 
andre i pleiegruppen.

Palliativt team ved Førde 
Sentralsjukehus er ofte en god 
samarbeidspartner. Før teamet ble 
opprettet visste hun ikke alltid 
hvem som skulle kontaktes i spe-
sialisthelsetjenesten. Nå får hun 
gode råd, men også direkte oppføl-
ging av palliativt team ved Førde 
Sentralsjukehus. 

Som en følge av nettverket er 
tilgang og nyttiggjøring av kompe-
tansen i kreftomsorg og lindrende 

Grete Skeie Sørhus og 
Unni Jamne er begge 
ressurssykepleier 
og kreftsykepleier i 
Vindafjord kommune.

Torill Johnsen er 
ressurssykepleier og 
kreftsykepleier i Flora 
kommune.
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behandling blitt forbedret.  Foruten direkte undervis-
ning som blir videreformidlet til kommunene, har 
ressurssykepleierne også mange å spille på lag med. 
Strukturen og relasjonene i nettverket gjør at ressurssy-
kepleier vet hvor kompetansen finnes. 

Torill fremhever også viktigheten av samarbeidet 
med avdelingsledelsen i egen kommune. En plan for 
kompetanseoverføring fra samlingene i nettverket til 
personalmøter i kommunen blir lagt, noe som også er 
nedfelt i samarbeidsavtalen for nettverket (1). 

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og 
funksjon 
Hvilke forhold må ligge til rette for at ressurssykeplei-
eren skal fungere i sin rolle? Det er gjort lite forskning 
på nettverk i kreftomsorg, og ingen på nettverk med 
forpliktende avtaler. Derfor gjorde jeg masterstudien 
min blant sentrale aktører i nettverkene i Helse Vest (7).  
Formålet med studien var å undersøke hva som kunne 
bidra til å oppfylle nettverkets mål og intensjon. Videre 
var det også viktig å få frem deres erfaringer med hva 
som kunne være til hinder for denne måloppnåelsen. 
Tittelen på oppgaven var: ”Faktorer som påvirker res-
surssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetje-
nestens kreftomsorg. Erfaringer hos ressurssykepleiere 
og sykepleiere i små kommuner i Helseregion Vest.”

Funnene fra studien viste at engasjement, 
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kompetanse og god samhandling styrket ressurssykeplei-
erens rolle og funksjon. Rollen og funksjonen ble ikke 
kun påvirket av ressurssykepleierens eget engasjement 
og kompetansenivå. Informantene fremhevet at det også 
var nødvendig at andre faggrupper i kommunen hadde 
interesse for kommunehelsetjenestens kreftomsorg og 
lindrende behandling. Studien pekte også på at ansvars-
forholdet for denne pasientgruppen må bli klargjort i 
kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Informantene 
anbefalte at ressurssykepleieren hadde oversikten over 
aktuelle pasienter i kommunehelsetjenesten, og at hun 
ble konsultert når kommunen overtok ansvaret for 
behandling og pleie av denne pasientgruppen. Her var 
det nødvendig med lokalt samarbeid mellom ressurs-
sykepleier, hennes nærmeste leder og den som hadde 
ansvaret for den medisinske behandlingen. 

For at nettverkets intensjon og målsetning skulle bli 
oppnådd var arbeids- og ansettelsesforhold for ressurs-
sykepleieren svært viktig. Hun måtte få plass og ”rom” i 
kommunehelsetjenestens virksomhet og være til stede i 
kommunehelsetjenestens drift på hensiktsmessige tids-
punkt. Et system for kompetanseoverføring i kommu-
nehelsetjenestens kreftomsorg, med bruk av ressurssy-
kepleier og hennes nettverkstilknytning, var avgjørende 
for at nettverkets intensjon skulle bli fulgt. Rollen til 
ressurssykepleier ble påvirket av kommunehelsetjenes-
tens ”kultur” og vilje til å benytte ressurssykepleierens 
kompetanse hensiktsmessig. Funn fra studien viste at 
de kommunene som hadde etablert gode samhandlings- 
og samarbeidsrutiner innen kreftomsorg, tilfredsstilte 
intensjonen i høyere grad enn de som ikke hadde slike 
rutiner satt i system. 

Denne studien viste at nettverkets strukturelle 
oppbygging, med signerte forpliktende avtaler mellom 
alle aktørene, ga et godt grunnlag for samhandling og 
kompetanseoverføring slik at kontinuiteten i pleie- 
og omsorgstilbudet til kreftpasienter ble ivaretatt. 
Nettverket strukturelle verdi falt imidlertid bort dersom 
nettverket ikke var kjent i fagmiljøet i kommunen.

 Det empiriske materialet viste manglende samsvar 
mellom forventningene ressurssykepleierne hadde til 
rollen og deres muligheter for å innfri disse forvent-
ningene i praksis. Fokus på sosial handling i kommu-
nehelsetjenesten måtte vektlegges i like stor grad som 
sosial struktur, ved at kommunen etablerte system som 
gjorde kompetansen tilgjengelig i praksis. Sykepleierne 
i studien hadde lite kjennskap til nettverksstrukturen 
og dens betydning for kreftomsorgen i kommunen. Det 
kunne gi dysfunksjonell virkning på utøvelsen av res-
surssykepleierollen i praksis.

Konklusjon
Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares 
ikke godt nok ifølge samhandlingsreformen. Ofte må 
pasientene og deres pårørende selv ivareta mye av den 
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praktiske koordineringen mellom de ulike deltjenes-
tene. Ressurssykepleierne i kompetansenettverket i 
kommunene i Helse Vest bidrar til at denne belastnin-
gen blir mindre for kreftpasienter og deres pårørende. 
Nettverkets oppbygging av relasjonsmønstre gir trygghet 
og kompetanse og muligheter for samhandling og sam-
arbeid på tvers av nivåene i helsetjenesten. Arbeidsgiver 
(kommunen) må tilrettelegge for at rollen til ressurs-
sykepleier fungerer hensiktsmessig slik at målsettingen i 
nettverket lettere kan bli nådd. 

Kreftforeningen har erfaring med at pasienter med 
kreftsykdom og deres pårørende får god oppfølging 
lokalt når ressurssykepleier får ansvaret for koordine-
ringen mellom de ulike deltjenestene. Ressurssykepleier 
er stimulator for å bedre kvaliteten i kreftomsorg og 
lindrende behandling i kommunehelsetjenesten. Hun 
bidrar til at kontinuiteten i omsorgstilbudet blir ivare-
tatt.  Ressurssykepleierne kjenner systemet som en følge 
av å være knyttet sammen i kompetansenettverket. I 
Helse Vest har - og tar - ressurssykepleier ansvaret for 
kreftpasienter lokalt.   

For at ressurssykepleier skal kunne fungere opti-
malt må visse betingelser være tilstede. Funksjonen 
som ressurssykepleier må benyttes og brukes i kom-
munehelsetjenesten, slik den er nedfelt i avtalen. 
Ressurssykepleierrollen og nettverkets struktur må være 
kjent blant de som er naturlige samhandlingsparter 
når en pasient rammes av kreft eller trenger lindrende 
behandling. Ressurssykepleieren må ha et tett samarbeid 
med avdelingsledelsen. Unni Jamne, ressurssykepleier 
i Vindafjord kommune sier det slik: ”Lederen i kom-
munen må på banen!  Hadde det ikke vært for pleie- og 
omsorgssjefen, hadde ikke Vindafjord fått en fristilt 
kreftsykepleiestilling”.
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Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter startar hausten 
2010 opp eit rehabiliteringsprosjekt for unge vaksne 
kreftpasientar i aldersgruppa 18-35 år  som er ferdig med 
behandlinga.   

Kreftbehandling kan være ei stor påkjenning og går 
ofte over lang tid. Mange vert nedkjørde både fysisk og 
psykisk og har problem med å kome tilbake til en normal 
kvardag med sosiale aktivitetar og utdanning/arbeidsliv. 

Målsettinga med opphaldet er å gjere deltakarane best 
mogeleg i stand til å ta opp att tidlegare aktivitet.
Verkemiddel som vert nytta er:
•	 Tilpassa	fysisk	aktivitet
•	 Undervisning
•	 Individuelle	samtalar
•	 Gruppesamtalar
•	 Likemannsarbeid

Tilbodet er døgnbasert og vil gå over 3 opphald på 
Hauglandsenteret i løpet av 7-8 månader (3+1+1 veke). 
Mellom samlingane er det lagt opp til  3-4 månader 
heimeaktivitet.

Prosjektet er lagt opp som ein forskningsstudie/ 
doktorgradsstudie som tek sikte på å vurdere 
effekten av eit tilpassa  rehabiliteringsprogram for 
unge vaksne kreftpasientar ved Røde Kors Haugland 
Rehabiliteringssenter.

Det kan søkast  gjennom lege (sjukehuslege  eller 
fastlege). Det er også mogleg å få tilvisning frå NAV. 

Henvisningsskjema med rettleiing ligg på senteret si 
heimeside: www. rkhr.no. Sjå også: www. kvano.no

”KaNo?” – 
Rehabilitering av unge 
vaksne kreftpasientar
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Avdeling for blodsykdommer har 7 
kreftsykepleiere som sammen med 
ledere og undervisningssykepleier 
har fokus på fagutvikling og forbe-
dring av sykepleien til pasientene. 
Denne gruppen tok utfordringen 
med å arrangere temakvelder. 
Invitasjon til første temakveld ble 
sendt ut til ca 60 tidligere pasienter 
og 26 deltok. Det var stor variasjon 
i hvor lang tid den enkelte hadde 
vært frisk. Noen var ferdigbehand-
let for mer enn 20 år siden, andre 
hadde avsluttet behandlingen for 
kort tid tilbake.

 På den første temakvelden i 

2007 ble det satt fokus på temaet: 
”Tilbake til hverdagen”. En tidli-
gere pasient hadde et innlegg om 
hvordan livet hans var etter endt 
behandling. Mange av de som har 
gjennomgått behandling for leukemi 
opplever at livet etter behandling er 
forandret og sliter med bivirknin-
ger/ettervirkning av behandlingen. 
Det kan være bivirkninger som gir 
både fysiske og psykiske plager. Det 
var mange som hadde behov for å 
fortelle om sine opplevelser og om 
forventningene fra omgivelsene 
etter å ha overlevd leukemi. Det 
var store forskjeller på den enkeltes 
opplevelser, samtidig som de hadde 
felles erfaringer og kjente seg igjen i 
hverandres historier. 

Et av momentene som flere av 
deltagerne poengterte var at de 
opplevde det utrygt å reise hjem fra 
sykehuset. De hadde følelsen av å bli 
overlatt til seg selv uten det beskyt-
tende miljøet som sykehuset gir.

For kreftsykepleierne var det 
interessant å spørre deltagerne om 
de mente dette var et område vår 
avdeling kunne arbeide mer med. 

Kan vi som sykepleiere forberede 
pasientene bedre til å møte hverda-
gene etter kreftbehandling? Er vi for 
opptatt av det som skjer innenfor 
sykehusets fire vegger slik at pasien-
tene ikke blir forberedt på ettervirk-
ningene av behandlingen og livet 
etterpå?  Deltagernes tilbakemelding 
var at det er viktig å ha noen å stille 
spørsmålene til og ikke minst vite 
hvem de skal ta kontakt med på sitt 
hjemsted hvis problemer oppstår. 

 Evalueringen fra denne kvelden 
var positiv, både fra tidligere pasi-
enter og kreftsykepleiere. For at vi 
som sykepleiere skal utvikle oss og 
bli gode i jobben vår, er en tilba-
kemelding fra våre pasienter svært 
viktig og her fikk vi muligheten til 
å lære av deres erfaringer. Dessuten 
er det godt for oss å treffe igjen tid-
ligere pasienter som nå er friske. 

To av deltagerne som selv er 
behandlet for leukemi engasjerte 
seg i arbeidet med å etablere en 
pasientforening for leukemipasi-
enter. På Norsk Forening for bein-
margstransplanterte sitt årsmøte i 
mai 2008 ble vedtekter endret og 

Skrevet av Anne Grete Hammerhaug (t.h.) 
og Turid Neverdal Almvik, kreftsykepleiere, 
Avdeling for Blodsykdommer St. Olavs Hospital

Referat fra temakvelder for 
tidligere leukemipasienter

I 2007 inviterte kreftsykepleierne ved Avdeling for Blodsykdommer ved St.Olavs Hospital i 

Trondheim tidligere leukemipasienter til en temakveld ved sykehuset. Bakgrunnen for denne 

temakvelden var at pasienter hadde gitt uttrykk for at de savnet en oppfølging fra sykehuset 

og en felles møteplass for å utveksle erfaringer. Den gang fantes det ikke en aktuell 

pasientforening. Norsk forening for beinmargstransplanterte var et alternativ kun for de som 

ble beinmargstransplantert.

”Du kan ikke velge når du skal 
dø, men du kan velge å leve!”
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målgruppen for foreningen er stam-
celletransplanterte og personer med 
leukemi og andre blodkreftrelaterte 
sykdommer, samt deres pårørende. 
Pasientforeningens nye navn er 
Margen.

Det har etter denne temakvelden 
blitt etablert et samarbeidsforum for 
sykepleiere som arbeider med hema-
tologiske pasienter ved sykehusene 
i vår helseregion, Sør og Nord-
Trøndelag og Møre og Romsdal. Det 
er blitt arrangert to fagdager der 
felles problemstillinger og utfordrin-
ger har blitt diskutert. Hensikten er 
at vi med et godt samarbeid mellom 
de enkelte sykehusene i regionen 
er bedre i stand til å ivareta den 
enkelte pasients behov både ved 
St. Olavs Hospital og det enkelte 
lokalsykehus.

Etter at Avdeling for 
Blodsykdommer flyttet inn i nytt 
sykehus i Trondheim inviterte kreft-
sykepleierne tidligere pasienter til en 
ny temakveld 22. april 2010. Her var 
temaet: ”Å være pårørende”. 24 tidli-
gere pasienter og pårørende deltok.

En av sykepleierne fra avdelingen 
innledet kvelden med et innlegg 
om betydningen av pårørende sett 
fra sykepleiernes side. Sykepleierne 
opplever at pårørende er en viktig 
samarbeidspartner for å kunne gi 
best mulig sykepleie til pasienten. 
Pårørende kjenner pasienten best og 

er en viktig ressurs under behand-
lingen og tiden etterpå. 

Deretter fortalte ektefellen til en 
tidligere pasient sin historie om en 
småbarnsfamilies liv etter at far fikk 
leukemi. Hun fortalte om opple-
velser under behandlingsperioden, 
men også om hvordan sykdommen 
har påvirket livet etter at mannen 
ble frisk.  Hun beskrev betydnin-
gen av nærhet og åpenhet ovenfor 
familie og venner og om å klare å 
nyte livet til tross for sykdommen. 
Det var utfordrende å leve med 
frykten for tilbakefall samtidig som 
de prøvde å komme tilbake til det 
normale livet. Mottoet de hadde 
var: ”Du kan ikke velge når du skal 
dø, men du kan velge å leve!” Dette 
hjalp dem begge gjennom hele 
sykdomsperioden og tiden etterpå, 
til å fokusere på det som var viktig 
for dem. Konklusjonen var at de 
hadde lært svært mye og blitt kjent 
med hverandre på en annen måte. 
De opplevde også at de nå visste 
hvem som var deres gode og nære 
venner.  I samtalen etter innleggene 
kom det fram at det å få leukemi og 
å gjennomgå den tøffe behandlin-
gen påvirker livet for både pasient 
og pårørende på mange forskjel-
lige måter, avhengig av alder og 
livssituasjon. 

To representanter fra pasientfo-
reningen Margen, Sør-Trøndelag, 

fortalte om foreningens arbeid 
og målsetting. I Midt-Norge har 
Margen ca 130 medlemmer. De er 
opptatt av likemannsarbeid og det 
å hjelpe andre i samme situasjon. 
De er tilgjengelige for samtale på 
sykehusavdelingen en gang hver 14 
dag. 

Vi som kreftsykepleiere opplever 
det som svært inspirerende å treffe 
tidligere pasienter. I et arbeidsmiljø 
der mange pasienter dør av syk-
dommen, er det viktig å møte de 
som har blitt friske av behandlin-
gen. Vi kan trekke lærdom ut i fra 
pasientenes historier, slik at vi kan 
gi bedre sykepleie til andre pasien-
ter og deres familier.

Det er foreløpig ikke 
planlagt flere temakvelder. 
Pasientforeningen Margen tilbyr 
møteplass for tidligere leukemi-
pasienter. Vi som kreftsykepleiere 
bidrar gjerne ved behov.

På bildet sees fra venstre: Elisabeth 
Røkke (seksjonsleder), Janne Sundfær 
(kreftsykepleier), Inger Kluken 
Høyvik(seksjonsleder), Elisabeth 
Klæbo(pårørende), Anne Grete 
Hammerhaug(kreftsykepleier), Anita 
Landrø(Margen), Eva Holden(Margen), 
Mona Magnussen Breivik(kreftsykepleier), 
Turdi Neverdal Almvik(forskningssykepleier), 
Toril Hansen(kreftsykeleier).
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Av Jorun Haugslett

Telemark viste seg fra sin beste 
side med strålende vær, som gjorde 
den vakre Telemarksnaturen enda 
finere. Jeg ble hentet på hotel-
let i Skien av Marianne Fjellvang, 
og kjørt til Porsgrunn kommune.  
Første del av dagen skulle jeg være 
sammen med kreftsykepleier Anette 
Bonnet-Johansen, og få delta på to 
pasientbesøk. 

Anette- Bonnet-Johansen ble 
utdannet kreftsykepleier i 2000 
ved Betanien Diakonale Høyskole i 
Bergen. Det var mens hun arbeidet 
som sykepleier på en kreftavde-
ling at hun bestemte seg for å søke 
videreutdanning. Etter endt utdan-
ning søkte hun stilling i Porsgrunn 
kommune, i hjemmetjenesten, 
og jobber nå i 100 % stilling som 
kreftsykepleier.  

Anette forteller selv leserne om 
sin stilling:

– Stillingen som kreftsykepleier 
i kommunen er en variert og spen-
nende jobb.

Min stilling er fordelt på to hjem-
metjenestedistrikt. I turnusen har 
jeg faste dager på hvert sted.

Arbeidsdagen starter med mor-
genmøter for å delta i rapport med 
kollegaer i de respektive distrikt. 

Samhandling i Telemark
En dag i Kontaktsykepleiernettverket
I forrige nummer av Kreftsykepleie presenterte Marianne Fjellvang og Eva Markset Lia 

Samhandling i Telemark og kontaktsykepleienettverket i fylket. ”Er dette en grunnmur i 

arbeidet med å utvikle god palliasjon i kommunene”? skriver de to.  Jeg var så heldig å bli 

invitert til å møte to kreftsykepleiere, som er kontaktsykepleiere i dette nettverket, og få et 

innblikk deres  arbeidsdag. Jeg var også tilstede på tverrfaglig visitt  på Frednes Lindrende 

enhet i Porsgrunn. Frednes Lindrende enhet er kommunens spesialavdeling i forhold til 

lindrende behandling og pleie. 

Det er viktig å være synlig og inte-
grert i miljøet, samt å få nødvendig 
informasjon.

Gjennomsnittlig har jeg 20-25 
pasienter med kreftsykdom til 
sammen i disse to distriktene. Jeg 
er ikke innom alle pasientene hver 
dag eller hver uke. Noen av pasien-
tene er jeg hos flere ganger i uka. 
Det er de som er i dårligst form, og 
hvor situasjonen kan svinge fra dag 
til dag. Da hjelper jeg til med alt 
fra morgenstell til sårskift og andre 
praktiske oppgaver. Noen av pasien-
tene har daglig hjemmesykepleie og 
hjelp. De dagene jeg besøker en av 
disse pasientene avlaster jeg da mine 
kollegaer.

Andre pasienter har ingen annen 
hjelp fra hjemmetjenesten. Vi kan 
gjøre avtale om faste besøk for 
eksempel hver 14. dag. Da har vi tid 
til å samtale, og til å fange opp even-
tuelle endringer i sykdomsbildet.

Pasienthenvendelser kommer 
først og fremst fra de ulike syke-
husavdelingene. Det hender også at 
fastleger tar kontakt. Henvendelsen 
kan også komme fra tjenestekonto-
ret i kommunen eller fra hjemmetje-
nesten som allerede har brukere som 
får en alvorlig kreftdiagnose. 

Det er altså i all hovedsak pasi-
enter med langt fremskreden/

Anette Bonnet-Johansen er kreftsykepleier 
i hjemmetjenesten i Porsgrunn kommune.
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uhelbredelig kreftsykdom jeg får 
kontakt med. Mange av disse pasien-
tene er i variabel form. Ofte må fast-
legen, lege på sykehus eller palliativ 
enhet kontaktes for konsultasjon. 
Den personlige kontakten jeg har 
med hver enkelt pasient, gjør at jeg 
blir godt kjent med både pasienten 
og med pårørende.

Å jobbe på denne måten er 
virkelig å få utøve primærsykepleie. 
Erfaring har vist at det gir både 
pasient og pårørende en trygghet 
som er svært viktig i en vanskelig 
livssituasjon. Jeg føler meg privile-
gert som får jobbe på denne måten. 
Disse menneskene er ofte i en krise 
og en sårbar fase. Det gjør meg 
ydmyk, og gir utfordringer som gjør 
at man stadig lærer noe nytt både 
menneskelig og faglig sett.

Avslutningsvis vil jeg si at i 
Porsgrunn kommune er vi så 
heldige å ha en Lindrende Enhet 
på Frednes Sykehjem. Der er det 5 
sengeplasser, faglig dyktig personell 

og en engasjert lege. Tilbudet er 
enestående for pasienter med kreft-
sykdom og deres pårørende. I tillegg 
har Frednes Sykehjem Lindrende 
enhet også blitt et samlingspunkt 
for oss som er Kreftsykepleiere ute 
i ”feltet”. Vi jobber mye alene, men 
på Frednes Lindrende Enhet har vi 
faste ukentlige møter hvor vi treffer 
kollegaer fra samme fagfelt, og tar 
opp aktuelle pasienter som trenger 
et opphold der.  

Etter å ha vært på to pasientbesøk 
kjørte Anette og jeg for å delta på 
Tverrfaglig	visitt	på	Frednes	
lindrende	enhet.

Visitten er hver torsdag mellom 
kl.11.00 og 12. 00. Tilstede på 
visitten er fast saksbehandler fra 
tjenestekontoret i kommunen, 
tilsynslegen, leder, sykepleiere 
og hjelpepleiere ved Lindrende 
enhet, fysioterapeut, noen 
ganger ergoterapeut fra kommu-
nen og kreftsykepleier fra de tre 

hjemmetjenestedistriktene i kom-
munen. Annenhver torsdag er 
enhetsleder Torunn Haugstøl fra pal-
liativ enhet på Sykehuset Telemark 
til stede. Hensikten med møtet er:
•	 Å	drøfte	nye	søkere	til	lindrende	

enhet. Pasienter i kommunen 
søkes til tjenestekontoret av 
fastlege. Pasienter på sykehuset 
søkes tjenestekontoret, men de 
vurderes først av palliativ enhet 
på Sykehuset Telemark, om de 
er aktuelle for Frednes lindrende 
enhet, eller om de kan søkes til 
vanlig sykehjem.

•	 Gjennomgang	av	inneliggende	
pasienter på Lindrende enhet. 
Det blir tatt opp aktuelle utfor-
dringer som bør drøftes tverrfag-
lig. Dersom en pasient kan reise 
hjem drøftes hva som må legges 
til rette fra hjemmetjenesten, 
og det planlegges nettverks-
møte med hjemmesykepleier og 
hvis mulig pasientens fastlege. 
Dersom oppfølging fra Palliativ 

Svanhild Sønstebø t.v. (hjelpepleier m videreutdanning i kreftomsorg), 
Anette Johnsen i midten (kreftsykepleier hjemmetjenesten) og Åse 
Holmbakken t.h. (kreftsykepleier hjemmetjenesten).

Eva Markset Lia t.v. (kreftsykepleier), Grethe Midtbø t.h. 
(hjelpepleier m videreutdanning i kreftomsorg).

Hugo Eilertsen (fysioterapeut), Nina Einan 
Enoksen (sykepleier).

Tina Fillingsnes ( avdelingssykepleier) 
t.h. og Wenche Nydal t.v. (saksbehandler 
tjenestekontoret).

Ronny Dalene (tilsynslege) og Linda Bortne 
(sykepleier hjemmetjenesten)



22 Kreftsykepleie nr 3 • 2010

enhet er nødvendig etter utskri-
velse derfra, blir dette drøftet på 
møtet. 

Kreftsykepleiere	i	kommunen	får	
anledning	til	å	ta	opp	saker	til	
drøfting	med	resten	av	temaet.	
Det kan være generelle medisin-
ske spørsmål, eller hvordan det har 
gått med pasientene etter at de ble 
utskrevet fra Lindende enhet. Dette 
er et møtested for kreftsykepleiere. 
De har gitt uttrykk for at dette er 
et viktig møte for dem. De arbeider 
ofte mye alene, så det blir viktig å ha 
en arena hvor de kan få ”lufte” ulike 
problemstillinger.

Torunn Haugstøl er et bindeledd 
mellom sykehuset og Lindrende 
enhet på Frednes når pasienter over-
føres fra palliativ enhet, Sykehuset 
Telemark. Hun er med og vurderer 
om pasienter som utskrives fra 
sykehuset er aktuelle for Lindrende 
enhet. Torunn bidrar ofte med 
informasjon og supplerende opplys-
ninger om pasientene som kommer 
overflyttes. Noen ganger bidrar hun 
med tilsyn til pasienter som har blitt 
fulgt opp regelmessig på sykehuset, 
eller hvis det er aktuelle problemstil-
linger som ønskes vurdert av pal-
liativ enhet. Torunn bidrar også med 
undervisning, og faglig veiledning av 
sykepleiere etter behov.

Etter den tverrfaglige visit-
ten, gikk turen gjennom enda mer 
vakker Telemarksnatur til Bamble 
kommune, og Bamble Sykehjem 
for å møte kreftsykepleier Ragnhild 
Kristoffersen. 

Ragnhild forteller om seg og sin 
jobb som kreftsykepleier i Bamble 
kommune. 

Jeg er 54 år. Jeg har praksis som 
sykepleier fra ortopedisk avdeling 
i Trondheim, medisinsk avdeling 
ved Telemark Sentralsjukehus og 
Frednes sykehjem i Porsgrunn. 
Jeg har tre barn, og var hjemme 
med dem i ti år før jeg begynte 
ved Bamble Sykehjem i 1993, 
hvor jeg nå jobber i 100 % stilling. 
Valg av arbeidssted passet bra på 

grunn av kort avstand hjemmefra. 
Overraskelsen var stor da jeg opp-
daget at det var et godt faglig miljø, 
mange forskjellige typer pasienter, 
og mange inn og utskrivninger. Det 
var ikke noe tradisjonelt ”gamle-
hjem”, men et aktivt sykehjem med 
godt samarbeid med sykehuset. 
Det ble gitt aktiv behandling enten 
med rehabilitering som mål, for å 
opprettholde funksjoner eller for å 
lindre plager. 

Etter at jeg tok videreutdanning 
i kreftsykepleie ved høyskolen i 

Vestfold, har jeg blitt mye tryggere 
i jobben min. Jobben har også blitt 
mer allsidig og spennende. Det var 
skikkelig påfyll med videreutdan-
ning i voksen alder! Mine ”grå hår”, 
føler jeg ofte inngir tillit.

Jobben som kreftsykepleier 
ved Bamble Sykehjem, er basert 
på ”Intensjonsavtale vedrørende 
nettverk av kontaktsykepleiere 
for kreftpasienter i Telemark” og 
”Funksjonsbeskrivelse for kon-
taktsykepleier i kommunen”. 
Intensjonsavtalen gjelder Sykehuset 
Telemark HF (STHF) og kom-
munene i Telemark. Funksjons-
beskrivelsen for kontaktsykepleier i 
kommunen, er utarbeidet av pallia-
tiv enhet ved Sykehuset Telemark.

Intensjonsavtalen skal bidra til 
god samhandling mellom sykehus 
og kommune. Ledelsen har skrevet 
under på avtalen, og målet er 
at den enkelte kreftpasient skal 
oppleve helsevesenet som en sam-
menhengende behandlingskjede. 
Funksjonsbeskrivelsen en gjensidig 
avtale mellom meg som kontakt-
sykepleier i kommunen, arbeids-
giver og Palliativ enhet, Sykehuset 
Telemark. Jeg forplikter meg til å 
delta på kurs arrangert av Palliativt 
nettverk to ganger i året. Mine over-
ordnede forplikter seg til å legge til 
rette for min rolle som ressursperson 
på arbeidsplassen, samt deltakelse 
på kontaktsykepleiersamlinger og 
veiledning. Overfor kontaktsykeplei-
erne forplikter Palliativ enhet seg 
med å arrangere kurs regelmessig og 
å gi undervisning ved behov.

Jeg ser på meg selv som en res-
sursperson på sykehjemmet. Jeg 
går i vanlig turnus, med hoved-
oppgave å dele kunnskap, støtte 
kolleger, pasienter og pårørende i 
det daglige arbeidet. Sykehjemmet 
har 40 beboere, derav 20 på kort-
tidsavdeling med rehabilitering og 
korttidsplasser, og 20 beboere på 
pleieavdeling og skjermet avdeling 
for pasienter med demenssykdom. 
Kunnskap gjør at vi tør å ta imot 
alvorlig syke pasienter med kompli-
serte tekniske utfordringer, og yngre 

Samhandling i Telemark

Ragnhild Kristoffersen er kreftsykepleier 
ved Bamble sykehjem
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pasienter med pårørende i alle aldre. 
Tryggheten jeg har i kontaktsyke-
pleiernettverket er uvurderlig.

Palliativ Enhet har som motto: 
”Liv til livet”. På Bamble sykehjem 
prøver vi også å fokusere på at dagen 
i dag skal være god for både pasi-
enter med kreftsykdom og andre 
pasienter.

På avdelingen opplever jeg 
modige, positive, trygge og 
engasjerte ledere og kollegaer. 
Arbeidsmiljøet er svært godt, med 
godt samarbeid og gjensidig vilje til 
å bistå hverandre i praktiske opp-
gaver, og til å dele arbeidsoppgaver. 
Pleierne har gode holdninger, og 
prøver å se den enkelte pasienten 
med de behov og ønsker vedkom-
mende har. Sykepleierdekningen 
er forholdsvis god. Vi har mange 
hjelpepleiere, og ufaglærte vikarer 
har tatt eller er i gang med utdan-
ning. Utfordringen er hos oss, som 
på så mange andre arbeidsplasser 
i helsevesenet, å skaffe store nok stil-
linger til disse, slik at vi får beholde 
dem på sykehjemmet. Jeg jobber på 
korttidsavdelingen. Der prøver vi å 
sikre kontinuitet i personalgruppene 
for at vi skal kjenne pasientene, og 
pasientene skal slippe å forholde seg 
til så mange pleiere. Vår filosofi er 
også at humor skaper trivsel. Dette 
kommer pasientene til gode også. 
Vi har hørt flere pasienter si at det 
er som å komme hjem, når de etter 
å ha vært til undersøkelser eller 
behandling, kommer tilbake til syke-
hjemmet. Sykehusavdelingene er 
ofte travle og overfylte. Vi har færre 
pasienter og litt mer ro i avdelingen

VARIERT	ARBEIDSSITUASJON
Min stilling på Bamble Sykehjem, 

innebærer en ”utedag” hver annen 
uke for å bistå to soner i hjemme-
tjenesten i Bamble kommune, hvor 
de ikke har egen kontaktsykepleier 
for kreftpasienter. I denne sammen-
heng, fungerer jeg som koordinator 
og samarbeidspartner for hjem-
mesykepleien. Kollegene her ringer 
for henvisning av nye pasienter, og 
for veiledning og råd vedrørende 

brukere. Jeg har ofte jevnlige hjem-
mebesøk med samtaler. Pasientene 
uttrykker at de setter pris på å møte 
en person som har kunnskap om 
kreftdiagnosen og hva behandlin-
gen dreier seg om. Det samme gir 
pårørende uttrykk for. Jeg har lyst til 
å illustrere med et eksempel, som jeg 
har fått lov til å bruke av pasientens 
kone. ”Med glede», som hun svarte 
da jeg spurte henne.

En mann i 60 årene ble overflyt-
tet fra sykehuset til sykehjemmet. 
Det viste seg å være en spesiell 
og trist situasjon, hvor både pasi-
enten og hans kone begge hadde 
fått en kreftdiagnose, begge med 
kort forventet levetid. Etter hvert 
ble faktisk mannen noe bedre, og 
ønsket å få komme hjem igjen. 
Kona ville svært gjerne oppfylle 
mannens ønske. Familien var kjent 
med hjemmetjenesten fra før. Det 
ble invitert til nettverksmøte hvor 
familie, sykehusavdeling ved lege, 
sykepleier og fysioterapeut var 
tilstede, samt sykepleier fra pallia-
tivt team. Tilstede var også ansatte i 
hjemmetjenesten og jeg. Pasienten 
reiste hjem, og med god planlegging 
fra nettverket og støtte underveis, 
klarte kona med hjelp fra fire voksne 
barn å ha mannen sin hjemme i 
flere måneder. Denne pasienten var 
svært syk, men samarbeidet mellom 
Palliativ enhet, hjemmetjenesten, 
sykehjemmet og kreftsykepleier var 
nøkkelen til at dette lyktes for dem. 
Kona forteller at tryggheten i hjelpe-
apparatet og systemet vi lagde rundt 
familien, gjorde den siste tiden så 
god og trygg som det var mulig. 
Hjemmetjenesten kom når fami-
lien var usikre. På et hjemmebesøk 
jeg foretok, ble mannen plutselig 
dårligere. Det ble da raskt avgjort av 
soneleder at jeg kunne være der den 
påfølgende natten. Mannen slapp 
innleggelse, og fikk dø i sitt eget 
hjem. Kona får nå støttesamtaler hos 
meg, både i forhold til sorgarbeid i 
forbindelse med mannens dødsfall 
og i forhold til egen kreftsykdom. 
Dette eksemplet kan bidra til å illus-
trere hvordan tverrfaglig samarbeid 

kan fungere i praksis, og hvilken 
spennende og givende jobb jeg har. 

Det å være med i Kontaktsyke-
pleiernettverket med inspirerende 
samlinger og faglig påfyll, gir trygg-
het. Kontakter knyttes rundt en 
felles plattform, og terskelen for å 
ta kontakt med en sykehusavdeling 
eller kollega i hjemmetjenesten, blir 
lavere.

Sammen med to andre kreftsyke-
pleiere har jeg fått tilbud om veiled-
ning. Foreløpig synes vi det fungerer 
best at vi tre møtes jevnlig, og har 
ellers avtale med kontaktsykeplei-
erne i Porsgrunn om å treffes et par 
ganger i halvåret. På disse møtene 
får vi luftet meninger og utvekslet 
erfaringer, noe som er kjempeviktig. 
Jeg vil også nevne at Stathelle sone 
har hjelpepleier med videreutdan-
ning i kreftomsorg.

Palliativ enhet på sykehuset har 
eget team som bistår oss ute i kom-
munene når vi har spørsmål om 
felles pasienter. Kreftsykepleieren 
på Palliativ enhet, er lett tilgjen-
gelig med eget telefonnummer. 
Kreftsykepleier eller lege kommer 
enten ut til oss eller hjem til pasien-
ter i spesielle tilfeller. Dette oppleves 
svært trygt. Som sykepleier på et 
sykehjem kan en ofte føle seg alene 
og bli stilt ovenfor vanskelige situa-
sjoner, som for eksempel smerter, 
kvalme og andre symptomer som vi 
ikke greier å lindre. Da er det trygt 
å kunne kontakte Palliativt team. 
Tilsynslegen kjenner ikke alltid så 
godt til ny og spesiell behandling, og 
setter også pris på samarbeidet med 
Palliativ avdeling. På dagtid kan vi 
ringe Palliativt team, om kvelden 
kan vi kontakte Palliativ Enhet. 

Fremtidige ønsker for sykehjem-
met er bedre legedekning. Det vil 
kunne føre til mindre press på leger 
på Palliativ Enhet. Det jobbes derfra 
for å få både fastleger og tilsynsleger 
på sykehjem mer inn i samhandling 
i forhold til palliativ behandling. 
Kommunenes leger inviteres årlig på 
fagkurs i nettverket. Det vil være en 
stor fordel med samme informasjon 
til leger og sykepleiere …  hvis bare 
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flere av legene ville komme. Dette 
siste er hjertesukket, og sannsynlig-
vis ikke et ukjent fenomen for dere 
som leser dette.  

Det jobbes med forbedring 
i forhold til dokumentasjon og 
større stilling for sykehjemsleger. 
Utfordringen på min arbeidsplass er 
skjerming av dårlige pasienter. Det 
jobbes også for å få eget pårørende 
rom med sovesofa, tv, lekekrok 
og kaffetrakter. Sykehjemmet skal 
utvides, så muligheten for å oppnå 
noe av dette er absolutt tilstede.

For å klare en krevende jobb og 
ha noe å gi på hjemmebane, prøver 
jeg å gjøre hyggelige ting på fritida 
og å holde meg i fysisk form. Familie 
og noen gode venner som kan ta litt 
vare på meg iblant er også viktig, 
samt troen på at jeg gjør en forskjell! 
Undersøkelser viser at grenseset-
ting er det viktigste omsorgsperso-
ner må være oppmerksom på for å 
overleve i en krevende hverdag. Jeg 
prøver å ha dette i bakhodet på jobb. 
Være bevisst på å prioritere det som 
er viktigst, og vente med mindre 
viktige oppgaver når hverdagen er 
ekstra hektisk.

En spennende og lærerik dag var 
over. Marianne Fjellvang og ekte-
mannen hentet meg og kjørte meg 
til jernbanestasjonen. En togtur fra 
Skien og hjem til Halden tar flere 
timer, så jeg fikk rikelig anledning til 
å reflektere over dagen og bearbeide 
inntrykk og opplevelser. Det første 
som slo meg var: for en gjestfrihet 
og god tilrettelegging jeg var blitt 
møtt med. Dagen var planlagt i 
detalj, og jeg fikk et godt inntrykk 
av hvordan det tverrfaglige nett-
verket fungerer i praksis. Overført 
til pasienter og pårørende, vet vi at 
god planlegging og forutsigbarhet, 
bidrar til å gi oversikt og kontroll 
i en hverdag som på mange måter 
kan virke uforutsigbar og vanskelig. 
Oversikt og kontroll kan bidra til 
bedre mestring av en hverdag som 
kanskje har blitt helt annerledes enn 
den var. 

Pasientbesøkene sammen med 

Anette Johansen viste den gode 
relasjonen som hadde utviklet seg 
mellom henne og pasientene. Dette 
var to pasienter hun hadde hatt 
kontakt med over tid. Anette tok 
seg tid og hørte på hvordan den 
enkelte hadde det, og viste at hun 
var opptatt av det som opptok dem. 
Praktiske oppgaver som medisiner 
og kontroller ble drøftet, og smilet 
og humoren var hele tiden tilstede, 
selv om alvoret i situasjonen var der.

Noe av den samme opplevelsen 
fikk jeg på det tverrfaglige møtet. 
Her møtte jeg smilende og glade 
mennesker, som viste at de brydde 
seg om hverandre og om meg som 
gjest. Det var en atmosfære av 
varme, vennlighet og glede. Bordet i 
møterommet stod dekket med kaffe, 
hjembakte kaker og en stor skål med 
smågodt, spandert av tilsynslegen. 
Dette var ikke til ære for meg. Dette 
gjør de for hverandre hver gang. 
Det ligger mye omtanke og omsorg i 
disse handlingene. Jeg trekker frem 
dette som betydningsfullt, fordi slike 
treffpunkt er en god påfylling, ikke 
bare faglig, men også personlig. Det 
betyr så mye for personalet å bli tatt 
vare på, vist omsorg og gi hverandre 
støtte og oppmuntring i en travel 
hverdag i møte med mennesker 
som er alvorlig syke og døende. 
Det faglige innholder stod selvsagt 
i fokus. Det tverrfaglige samarbei-
det, samhandlingen mellom 1. og 
2. linjetjenesten og kontinuiteten i 
pasienters sykdomsforløp ble godt 
synliggjort på denne tverrfaglige 
visitten.   

Studier har vist at i tillegg til 
faglig dyktige kreftsykepleiere, 
som viser at de behersker tekniske 
løsninger og prosedyrer, er gode 
mellommenneskelige relasjoner 
viktig for pasienters opplevelsen av 
trygghet, tillit og god omsorg. Det 
å vise interesse for hverandre som 
medmennesker og enkeltindivider 
synes å være det grunnleggende i 
omsorgen.

 
I Bamble kommune møtte jeg ikke 
pasienter, men fikk omvisning på 

et nyoppusset og delvis nybygd 
sykehjem og fikk sett nydelige 
utearealer tilrettelagt for pasien-
tene. Jeg hilste på kollegaer, og 
hadde en god og faglig samtale med 
Ragnhild Kristoffersen. Arbeidet 
til de to kreftsykepleierne Anette 
og Ragnhild er ganske forskjellig 
organisert. Anette jobber full stilling 
fordelt på to soner i kommunen, 
inkludert vanlig sykepleierturnus 
hver tredje helg. Hennes ansvars-
område er kun kreftomsorg, med 
unntak av denne helgen. Ragnhild 
arbeider vanlig turnus på et syke-
hjem, og fungerer som en res-
sursperson i forhold til pasienter, 
pårørende og kollegaer, også andre 
pasientgrupper enn pasienter med 
kreftsykdom. To dager i måneden 
fungerer hun som kontaktperson i 
to soner i hjemkommunen. Dette 
viser oss at kreftomsorgen kan og 
må organiseres ulikt ut fra kommu-
nenes størrelse. Det som er viktig, 
er at i Telemark er dette arbeidet 
er basert på en gjensidig avtale 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
gjennom ”Intensjonsavtale vedrø-
rende nettverk av kontaktsykeplei-
ere for kreftpasienter i Telemark” og 
”Funksjonsbeskrivelse for kontakt-
sykepleier i kommunen”. Lesere 
som er interessert i å se nærmere 
på dette finner det på Sykehuset 
Telemark sin hjemmeside www.
sthf.no under fanen for helseper-
sonell, og videre under nettverk 
palliasjon-kontaktsykepleiernettverket. 

En viktig erfaring jeg gjorde 
meg, er at det måten sykeplei-
ekonsulentene arbeidet på i Den 
Norske Kreftforening (DNK), som 
Kreftforeningen het tidligere, har 
båret frukter. DNK hadde i 1990 
årene som intensjon ”å være en 
spydspiss” i arbeidet for å sette pasi-
enters og pårørendes behov, interes-
ser og rettigheter i fokus. Det var 
viktig å avdekke behovet og så få det 
offentlige til å overta. I dette arbeidet 
var tverrfaglig samarbeid nødvendig, 
og tverrfaglige team og nettverk ble 
forsøkt opprettet. 

Samhandling i Telemark
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I kliniske studier viste Emend® (aprepitant, MSD) 
en signifikant bedre kvalmestillende effekt 
gitt i en kombinasjon til pasienter som fikk cyto-
statika enn hos kontrollgruppen (p=0.0061, 
p=0.0172). Den samme gode effekten så man 
også ved gjentatte cytostatikakurer*1,2 
(p=0.0061, p=0.0172).

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

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

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

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

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

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

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

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Aprepitant (peroralt) 125 mg 80 mg 80 mg ingen

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

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

 Moderat emetogent kjemoterapiregime:

 Dag 1 Dag 2 Dag 3

Aprepitant (peroralt) 125 mg 80 mg 80 mg

Deksametason (peroralt) 12 mg ingen ingen

Ondansetron (peroralt) 2 × 8 mg ingen ingen

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

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

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

Aprepitant (peroralt) ingen 80 mg 80 mg ingen

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

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

 Moderat emetogent kjemoterapiregime: 

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Ivemend (i.v.) 115 mg ingen ingen

Aprepitant (peroralt) ingen 80 mg 80 mg

Deksametason (peroralt) 12 mg ingen ingen

Ondansetron (peroralt) 2 × 8 mg ingen ingen

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

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

1
)-

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

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

ss
) er ca. 66 liter. 

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

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

Sist endret: 25.09.2009
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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I Oncolex finner du informasjon om 
i alt 27 krefttyper med undergrupper.  
Innen hver type finner du generell 
informasjon om den aktuelle kreftty-
pen, diagnostikk- og behandlingsme-
toder, oppfølging og pasientinforma-
sjon. Redaksjonen samarbeider med 
noen av de fremste ekspertene innen-
for hver krefttype, slik at innholdet 
som presenteres på nettsidene er 
oppdatert og i henhold til godkjente 
standarder. Oppslagsverket er rikelig 
illustrert med tegninger, animasjoner, 
foto og video.

Oncolex inneholder også 
Nasjonalt register for medikamen-
tell kreftbehandling (NRMB), og 
registeret består i dag av vel 1100 
kurer. Kurdefinisjonene og arbeids-
skjemaer kan lastes ned direkte 
eller som XML-filer til bruk i lokale 
pasientadministrative systemer.

Prosjekt Oncolex
Prosjekt Oncolex (2004-2008) har 
vært utarbeidet etter initiativ av pro-
fessor Håvard Danielsen, leder for 
Institutt for medisinsk informatikk 
ved Radiumhospitalet. Prosjektet 
ble støttet økonomisk av Helse Sør 
(Nå Helse Sør-Øst). I april 2006 ble 
gynonkologi lagt ut på nett som 
første krefttype. I desember 2008 var 
alle de 27  krefttypene på plass. 

Målgruppene for Oncolex 
er helsepersonell som jobber 
eller er under utdanning innen 

kreftomsorgen i Norge. Oncolex har 
som mål å bidra til et kontinuerlig 
kvalitetsarbeid i tilbudet som pasi-
entene møter i de ulike behandlings-
nivåene innen kreftomsorgen i 
Norge. Oppslagsverket kan være et 
viktig bidrag ved:
•	 opplæring	av	nyansatte
•	 videreutdanning
•	 oppdatering	av	kunnskap
•	 nye	regimer	innen	utredning,	

behandling og oppfølging

Hvorfor et Oncolex?
Nasjonal Kreftstrategi sier at hvis vi 
skal sikre et likeverdig tilbud i hele 
landet må de regionale helseforetak 
sørge for at de sykehus som behand-
ler kreft har tilstrekkelig erfaring og 
kompetanse. Prosedyrer som blir 
fulgt skal være i henhold til oppda-
terte nasjonale standarder utarbeidet 
av fagmiljøene og myndighetene i 
fellesskap.

Som et ledd i en slik nasjonal 
strategi for kvalitetssikring av helse-
tjenester er Oncolex utviklet og skal 
bidra til å kvalitetssikre det tilbudet 
pasienter møter på de forskjellige 
sykehusene. 

Nasjonale retningslinjer
Diagnostikk og behandling av kreft 
skal gjennomføres i tråd med nasjo-
nale handlingsprogrammer, og ny 
behandling skal gjøres tilgjengelig 
for alle. Oncolex bidrar til at helse-
personell har tilgang til oppdaterte 
standarder og ny behandling.

Det har blitt tatt flere sentrale 
initiativer for å definere nasjonale 
standarder innen de ulike feltene i 
spesialisthelsetjenesten. Oncolex-
redaksjonen er i samtaler med 
Sosial- og Helsedirektoratet om 
at innholdet i Oncolex skal være 

nasjonal standard innen kreftom-
sorg, og er  en del av det nasjonale 
Helsebiblioteket som er under 
utvikling.

Forum til bruk i utvikling av fagfeltet
Et fagfelt er alltid i forandring, og det 
er svært viktig med konstruktiv og 
god dialog mellom alle parter for at 
en utvikling skal finne sted. I tillegg 
til å være en informasjons- og opp-
læringskanal ønsker man at Oncolex 
skal kunne benyttes i forbindelse 
med en slik utvikling av fagfeltet.

CCC-konseptet
Oslo universitetssykehus er et 
Comprehensive Cancer Center 
(CCC). Denne tittelen innebærer 
at sykehuset driver med både fors-
kning, behandling og undervis-
ning. Her legges det vekt på at man 
skal dele sine spesialistkunnskaper 
og sine forskningsresultater for å 
heve kompetansen innen fagfeltet 
generelt. Oncolex vil være et viktig 
medium for slik kompetansedeling 
og utvikling.

Organisering av arbeidet
Oncolex har en redaksjon som 
jobber med både teknisk utvikling og 
innholdsproduksjon. De medisinske 
forfatterne i redaksjonen samarbeider 
med  fagansvarlige onkologer innen-
for hver krefttype, slik at innholdet 
som presenteres på nettsiden er 
oppdatert og i henhold til godkjente 
standarder.

Den tekniske løsningen gjør at 
innhold kan legges ut med en viss 
varighet. Når dette skjer får fagan-
svarlig beskjed om at de må god-
kjenne prosedyren på nytt eller gjøre 
endringer slik at den er i henhold til 
oppdaterte standarder.

Artikkelen er skrevet av 
Janie E.  Heien-Larssen,
kreftsykepleier, 
prosjektleder for Oncolex
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www.oncolex.no er et 

nettbasert oppslagsverk for 

helsepersonell som jobber 

innen kreftomsorgen. 

Oncolex har vært på 

nett siden april 2006 og 

benyttes i dag ukentlig av 

cirka 4500 brukere.
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I tillegg til punktvise, skriftlige 
forklaringer på prosedyrene, er de 
også rikt illustrert. Dette gjøres ved 
bruk av illustrasjoner, animasjoner, 
foto og video. Alle operasjoner er 
filmet, redigert og presenteres med 
kommentarer og grafikk. Vi har 
utviklet et spesialstativ for filming 
av åpne operasjoner.  Dette gir gode 
bilder selv ved kirurgi dypt i bekke-
net og abdomen.       

Oncolex gjør det enkelt å finne 
informasjon om kreft
Oppslagverket gir tilgang til 
all kreftinformasjon på et sted. 
Bakgrunnsstoff, oppdaterte prose-
dyrer og register for medikamentell 
kreftbehandling er gratis tilgjengelig 
uten noen form for passord.

De fleste ønsker informasjon 
om en spesifikk krefttype. De ulike 
krefttypene finner man i menyen til 
venstre på forsiden. Ved et klikk får 
du opp fullstendig innhold for den 
aktuelle diagnosen.

De ulike krefttypene er alltid lett 
tilgjengelig fra alle sider via toppme-
nyen. Om ønskelig kan man derfor 
enkelt navigere seg til en annen 
krefttype.

Spesifikke prosedyrer finnes 
ved hjelp av et prosedyresøk.  
Prosedyresøket er tilgjengelig fra 
alle sider via toppmenyen. I tillegg 
er alle prosedyrer sortert under 

menyvalget Indeks som er tilgjenge-
lig oppe til høyre på alle sider.

Dersom du ønsker å finne alle 
prosedyrer innen en type behandling 
kan du benytte filtrert prosedyresøk. 
Dersom du jobber innen strålete-
rapi med en spesifikk krefttype kan 
dette være en fin måte å få over-
sikt over alle prosedyrer innen ditt 
behandlingsområde.

Dersom du ønsker å slå opp 
informasjon basert på ICD-10koder 
kan dette også gjøres i et eget 
søkefelt.

Du vil alltid kunne navigere 
tilbake til forsiden ved å klikke på 
logoen. Du kan også navigere deg 
tilbake i nettstedet ved å benytte 
brødsmulenavigasjonen nederst på 
siden.

Oncolex på telefonen?  
Institutt for medisinsk informatikk 
ved Kreft og kirurgi-klinikken går 

nye veier for å spre kunnskap om 
kreft. Siste nytt er applikasjonen 
iOncolex som er laget for iPhone 
. iOncolex har sitt utspring fra 
Oncolex.

Ved å kjøpe applikasjonen 
som ligger ute på App Store får 
en gjennom telefonen tilgang på 
kvalitetssikret informasjon om 
prostata-, bryst- eller lungekreft. Her 
finnes fakta om den enkelte diag-
nosen, behandlinger og oppfølging. 
Applikasjonen er rikt illustrert med 
foto, video og animasjoner.

- Vi ønsker å nå ut til enda 
flere og dele det vi kan. iOnco-
lex skal først og fremst være en 
informasjonskilde for pasienter og 
pårørende. Det har et brukervenn-
lig grensesnitt og et språk som er 
tilpasset målgruppen. Alt innhold er 
på engelsk.

Det koster 45 kroner å kjøpe 
applikasjonen – Det er viktig med 
solid forankring internt og at 
pengene går tilbake til sykehusdrif-
ten. Et stort arbeid er lagt ned, og vi 
mener det er blitt et godt produkt. 
Hvis det blir en suksess vil trolig 
flere krefttyper bli lagt til etter 
hvert. Teknologiutviklingen går i en 
rivende fart og allerede nå er vi på 
trappetrinnet til å rulle ut en løsning 
for iPad.

Utviklerne og redaksjonen bak 
iOncolex har gjort en så god jobb at 
de ble hedret med diplom for beste 
mobil-løsning i årets ”Gulltaggen” 
– et markeds- og kommunikasjons-
arrangement med svært prestisje-
fulle prisutdelinger innen interaktiv 
teknologi i Norden.

Fotografen under arbeid.



Benresorpsjonshemmer.                                                                                                                                        Varenummer ATC-nr.: M05B A08
 
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.Indikasjoner: Forebygging av 
skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter med utbredt 
kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumorindusert hyperkalsemi (TIH). Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Infusjonsvæsken må 
ikke blandes med kalsium eller andre infusjonsvæsker med toverdige kationer, som f.eks. Ringer-laktat oppløsning, og bør administreres alene i separat infusjonsslange. Voksne og eldre: Anbefalt 
dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet, er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller gluko-
seoppløsning 50 mg/ml), gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter hver 3.-4. uke. Pasienten bør også få 500 mg oralt kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi 
(albuminkorrigert serumkalsium ≥12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som enkel i.v. 
infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før og under administrering av zoledronsyre. Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør preparatet kun brukes 
etter nytte-/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400 μmol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom 
som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCR) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide 
tumorer. ClCR beregnes ut fra serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-Gault-formelen. Preparatet anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, dvs. ClCR <30 ml/minutt. 

Følgende doser anbefales til pasienter med benmetastaser ved ClCR 30–60 ml/minutt:

Kreatininclearance ved 
behandlingsstart (ml/minutt)      Anbefalt dose1 Volum konsentrat
>60   4 mg   5 ml
50–60      3,5 mg  4,4 ml
40–49 3,3 mg  4,1 ml
30–39 3 mg                           3,8 ml

1Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 mg × timer/liter (ClCR= 75 ml/minutt). De lavere dosene som er anbefalt for pasienter med nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som ob-
servert hos pasienter med kreatininclearance på 75 ml/minutt. Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 
50 mg/ml. Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når serumkreatinin igjen er innenfor en økning 
på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt. Preparatet bør ikke brukes til barn. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre 
bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene. Amming. Graviditet. Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert. Overhydrering bør unngås 
ved risiko for hjertesvikt. Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske parametre, som serumnivåene av kalsium, fosfat og magnesium, følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfa-
temi eller hypomagnesemi oppstår, kan det være nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode. Pasienter med ubehandlet hyperkalsemi har som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon. 
Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor vurderes. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes til barn. Hos pasienter med TIH med tydelig forverring av 
nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den potensielle fordelen med behandling oppveier mulig risiko. For å avgjøre om pasienter med benmetastaser skal behandles for å forebygge 
skjelettrelaterte hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten inntrer etter 2-3 måneder. Behandling med bisfosfonater er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon. Faktorer 
som kan øke risikoen for forverring av nyrefunksjonen inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater, samt bruk av andre nefro-
toksiske legemidler. Selv om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter, kan forverring av nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Forverring av nyrefunksjonen, inkl. utvikling 
til nyresvikt og behov for dialyse er rapportert etter oppstart, eller etter en enkeltdose. Økning i serumkreatinin kan også forekomme hos noen pasienter ved kronisk administrering av zoledronsyre 
med anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte hendelser, men mindre hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos pasienter med benmetastaser med mild til moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen, mangel på kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (se-
rumkreatinin ≥ 400 μmol/liter eller ≥ 4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin ≥ 265 μmol/liter eller ≥ 3,0 mg/dl hos pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede farmako-
kinetiske data hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales ikke bruk hos denne pasientgruppen. Det er begrensede kliniske 
data hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Tilfeller av osteonekrose i kjeven er rapportert, hovedsakelig hos kreftpasienter. Mange av disse pasientene ble samtidig behandlet med 
kjemoterapi og kortikosteroider. De fleste tilfellene er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Ved 
samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig forebyggende tannbehandling vurderes før behandling med bisfosfona-
ter. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter under behandling med bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under 
behandling med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås da tilhelingen etter inngrepet kan forlenges. Hos pasienter der tannbehandling er nød-

Skjelettkomplikasjoner kan ødelegge og forkorte livet til pasienter med 

metastatisk kreft.1 Hvis du starter behandlingen tidlig, og doserer månedlig, 

vil du redusere og utsette pasientens skjelettkomplikasjoner. 2,3
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vendig foreligger det ingen data som antyder at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for osteonekrose 
i kjeven. Hver pasient bør håndteres ut fra en individuell nytte-/risikoevaluering på grunnlag av den kliniske vur-
deringen til behandlende lege. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsned-
settende smerter i ben, ledd og/eller muskulatur hos pasienter som bruker bisfosfonater. Interaksjoner: Forsik-
tighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene kan ha additiv effekt som 
resulterer i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet bør også utvises ved bruk 
sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan risikoen for 
svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i kombinasjon med talidomid. Graviditet/Am-
ming: Skal ikke brukes under graviditet og amming. Se Kontraindikasjoner. Bivirkninger: Svært vanlige (≥ 1/10): 
Øvrige: Hypofosfatemi. Vanlige (≥ 1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, ano-
reksi. Muskel-skjelettsystemet: Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Nevrologiske: Hodepine. Nyre/
urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Feber, influensalignende syndrom (inkl. tretthet, frys-
ninger, sykdomsfølelse og rødme), økt kreatinin og urinsyre i blod, hypokalsemi. Mindre vanlige (≥ 1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale smerter, 
dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Hypertensjon, hypotensjon. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og 
makuløst utslett), økt svetting. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-
skjelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperes-
tesi, tremor. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, hematuri, proteinuri. Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn. 
Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, asteni, perifert ødem, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. 
smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (≥ 1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. 
Hjerte/kar: Bradykardi. Immunsystemet: Angionevrotisk ødem. Psykiske: Forvirring. Øvrige: Hyperkalemi, hyper-
natremi. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Øye: Uveitt, episkleritt. Det er rapportert tilfeller av osteonekrose, 
primært i kjeven (se Forsiktighetsregler). Mange av disse pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomy-
elitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks. kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre alvorlige 
sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon, underliggende sykdom i munnhulen) er dokumenterte ri-
sikofaktorer for utvikling av osteonekrose i kjeven. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert hypotensjon som har 
ført til synkope eller sirkulatorisk kollaps, hovedsakelig hos pasienter med underliggende risikofaktorer, atrieflim-
mer, somnolens, bronkokonstriksjon, anafylaktisk reaksjon og urticaria. Overdosering/Forgiftning: Pasienter 
som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye fordi nedsatt nyrefunksjon (inkl. nyresvikt) og unorma-
liteter i serumelektrolytter (inkl. kalsium, fosfat og magnesium) er observert. Hvis hypokalsemi oppstår, bør infu-
sjon av kalsiumglukonat gis når det er klinisk indisert. Se Giftinformasjonens anbefalinger M05B A08.  
Egenskaper: Klassifisering: Bisfosfonat med spesifikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon.    
I tillegg til å være en potent hemmer av benresorpsjon har zoledronsyre også flere antitumor egenskaper som kan  
bidra til dens samlete effekt i behandling av metastatisk bensykdom.  Virkningsmekanisme: Ukjent. Proteinbin-
ding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt 
av en eliminasjonsfase med en terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering av zoledronsyre i plasma 
etter multiple doser gitt hver 28. dag. Utskillelse: Via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time uav-
hengig av dose. Pakninger og priser: 5 ml kr 2746,00.                          
                                                      Sist endret: 21.10.2008
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Helsebiblioteket – et offentlig nettsted gratis for 
helsepersonell. Inneholder tidsskrifter i fulltekst, 
medisinske databaser, retningslinjer og nyttig 
fagstoff. www.helsebiblioteket.no

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

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

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

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

Stavanger Universitetssjukehus. 
www.helse-stavanger.no

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

Universitetssykehuset Nord-Norge. www.unn.no

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

Akershus universitetssykehus, www.ahus.no

Aker sykehus.  www.oslouniversitetssykehus.no

Ullevål universitetssykehus. 
www.oslouniversitetssykehus.no

Rikshospitalet HF.
www.oslouniversitetssykehus.no

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

NYTTIGE ADRESSER FOR Å SØKE 
KUNNSKAP OG INFORMASJON:

Benresorpsjonshemmer.                                                                                                                                        Varenummer ATC-nr.: M05B A08
 
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.Indikasjoner: Forebygging av 
skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter med utbredt 
kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumorindusert hyperkalsemi (TIH). Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Infusjonsvæsken må 
ikke blandes med kalsium eller andre infusjonsvæsker med toverdige kationer, som f.eks. Ringer-laktat oppløsning, og bør administreres alene i separat infusjonsslange. Voksne og eldre: Anbefalt 
dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet, er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller gluko-
seoppløsning 50 mg/ml), gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter hver 3.-4. uke. Pasienten bør også få 500 mg oralt kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi 
(albuminkorrigert serumkalsium ≥12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som enkel i.v. 
infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før og under administrering av zoledronsyre. Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør preparatet kun brukes 
etter nytte-/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400 μmol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom 
som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCR) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide 
tumorer. ClCR beregnes ut fra serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-Gault-formelen. Preparatet anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, dvs. ClCR <30 ml/minutt. 

Følgende doser anbefales til pasienter med benmetastaser ved ClCR 30–60 ml/minutt:

Kreatininclearance ved 
behandlingsstart (ml/minutt)      Anbefalt dose1 Volum konsentrat
>60   4 mg   5 ml
50–60      3,5 mg  4,4 ml
40–49 3,3 mg  4,1 ml
30–39 3 mg                           3,8 ml

1Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 mg × timer/liter (ClCR= 75 ml/minutt). De lavere dosene som er anbefalt for pasienter med nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som ob-
servert hos pasienter med kreatininclearance på 75 ml/minutt. Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 
50 mg/ml. Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når serumkreatinin igjen er innenfor en økning 
på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt. Preparatet bør ikke brukes til barn. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre 
bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene. Amming. Graviditet. Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert. Overhydrering bør unngås 
ved risiko for hjertesvikt. Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske parametre, som serumnivåene av kalsium, fosfat og magnesium, følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfa-
temi eller hypomagnesemi oppstår, kan det være nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode. Pasienter med ubehandlet hyperkalsemi har som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon. 
Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor vurderes. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes til barn. Hos pasienter med TIH med tydelig forverring av 
nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den potensielle fordelen med behandling oppveier mulig risiko. For å avgjøre om pasienter med benmetastaser skal behandles for å forebygge 
skjelettrelaterte hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten inntrer etter 2-3 måneder. Behandling med bisfosfonater er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon. Faktorer 
som kan øke risikoen for forverring av nyrefunksjonen inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater, samt bruk av andre nefro-
toksiske legemidler. Selv om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter, kan forverring av nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Forverring av nyrefunksjonen, inkl. utvikling 
til nyresvikt og behov for dialyse er rapportert etter oppstart, eller etter en enkeltdose. Økning i serumkreatinin kan også forekomme hos noen pasienter ved kronisk administrering av zoledronsyre 
med anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte hendelser, men mindre hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos pasienter med benmetastaser med mild til moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen, mangel på kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (se-
rumkreatinin ≥ 400 μmol/liter eller ≥ 4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin ≥ 265 μmol/liter eller ≥ 3,0 mg/dl hos pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede farmako-
kinetiske data hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales ikke bruk hos denne pasientgruppen. Det er begrensede kliniske 
data hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Tilfeller av osteonekrose i kjeven er rapportert, hovedsakelig hos kreftpasienter. Mange av disse pasientene ble samtidig behandlet med 
kjemoterapi og kortikosteroider. De fleste tilfellene er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Ved 
samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig forebyggende tannbehandling vurderes før behandling med bisfosfona-
ter. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter under behandling med bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under 
behandling med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås da tilhelingen etter inngrepet kan forlenges. Hos pasienter der tannbehandling er nød-

Skjelettkomplikasjoner kan ødelegge og forkorte livet til pasienter med 

metastatisk kreft.1 Hvis du starter behandlingen tidlig, og doserer månedlig, 

vil du redusere og utsette pasientens skjelettkomplikasjoner. 2,3

C Zometa Novartis

Kreftpasienter med metastaser vet at

hver dag er dyrebar
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vendig foreligger det ingen data som antyder at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for osteonekrose 
i kjeven. Hver pasient bør håndteres ut fra en individuell nytte-/risikoevaluering på grunnlag av den kliniske vur-
deringen til behandlende lege. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsned-
settende smerter i ben, ledd og/eller muskulatur hos pasienter som bruker bisfosfonater. Interaksjoner: Forsik-
tighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene kan ha additiv effekt som 
resulterer i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet bør også utvises ved bruk 
sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan risikoen for 
svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i kombinasjon med talidomid. Graviditet/Am-
ming: Skal ikke brukes under graviditet og amming. Se Kontraindikasjoner. Bivirkninger: Svært vanlige (≥ 1/10): 
Øvrige: Hypofosfatemi. Vanlige (≥ 1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, ano-
reksi. Muskel-skjelettsystemet: Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Nevrologiske: Hodepine. Nyre/
urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Feber, influensalignende syndrom (inkl. tretthet, frys-
ninger, sykdomsfølelse og rødme), økt kreatinin og urinsyre i blod, hypokalsemi. Mindre vanlige (≥ 1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale smerter, 
dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Hypertensjon, hypotensjon. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og 
makuløst utslett), økt svetting. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-
skjelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperes-
tesi, tremor. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, hematuri, proteinuri. Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn. 
Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, asteni, perifert ødem, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. 
smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (≥ 1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. 
Hjerte/kar: Bradykardi. Immunsystemet: Angionevrotisk ødem. Psykiske: Forvirring. Øvrige: Hyperkalemi, hyper-
natremi. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Øye: Uveitt, episkleritt. Det er rapportert tilfeller av osteonekrose, 
primært i kjeven (se Forsiktighetsregler). Mange av disse pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomy-
elitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks. kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre alvorlige 
sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon, underliggende sykdom i munnhulen) er dokumenterte ri-
sikofaktorer for utvikling av osteonekrose i kjeven. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert hypotensjon som har 
ført til synkope eller sirkulatorisk kollaps, hovedsakelig hos pasienter med underliggende risikofaktorer, atrieflim-
mer, somnolens, bronkokonstriksjon, anafylaktisk reaksjon og urticaria. Overdosering/Forgiftning: Pasienter 
som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye fordi nedsatt nyrefunksjon (inkl. nyresvikt) og unorma-
liteter i serumelektrolytter (inkl. kalsium, fosfat og magnesium) er observert. Hvis hypokalsemi oppstår, bør infu-
sjon av kalsiumglukonat gis når det er klinisk indisert. Se Giftinformasjonens anbefalinger M05B A08.  
Egenskaper: Klassifisering: Bisfosfonat med spesifikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon.    
I tillegg til å være en potent hemmer av benresorpsjon har zoledronsyre også flere antitumor egenskaper som kan  
bidra til dens samlete effekt i behandling av metastatisk bensykdom.  Virkningsmekanisme: Ukjent. Proteinbin-
ding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt 
av en eliminasjonsfase med en terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering av zoledronsyre i plasma 
etter multiple doser gitt hver 28. dag. Utskillelse: Via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time uav-
hengig av dose. Pakninger og priser: 5 ml kr 2746,00.                          
                                                      Sist endret: 21.10.2008

References: 
1.  Oefelein et al J. Urol. 2002;168:1005-1007 
2.  Saad et al Semin Oncol 2007;34:s17-s23 
3.  Hatoum et al Cancer 2008;113:1438-1445 



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. 
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74 09 98 24(p). bjorg.jenssen@c2i.net
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St. Olavs Hospital. Tlf. 95 04 61 21. marte.volden@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
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57 82 26 67 (p), mob 99 20 50 57
torill.tysse.selen@helse-forde.no
Hordaland: Grethe Skorpen Iversen, Sunniva klinikk for 
lindrende behandling Ulriksdal 8c, 5009 Bergen
Tlf. 55 97 94 00(a)
GretheSkorpen.Iversen@HARALDSPLASS.NO
Rogaland: Else Beth Baardsen, Eigersund kommune. 
Tlf. 51 46 42 80 (a), mob 93 45 28 64
else.beth.baardsen @eigersund.kommune.no
Agder: Karin Mollestad Nilsen, Senter for kreftbehandling, 
Sørlandet sykehus, Kristiansand, 
Tlf. 38 14 66 25 (a), 38 01 57 35 (p), mob 98 66 82 30
karin.mollestad.nilsen@sshf.no 
Vestfold: Ingrid Jevne Schmidt, Lindrende avdeling, 
Brårudåsen, Horten kommune, Hagabakken 4, 3189 Horten 
Tlf. 33 08 66 47 (a) 33 07 86 28 (p)
je-schmi@bluezone.no
Buskerud: Dora Hafnor, Austjord Behandlingssenter
3514 Hønefoss. Mob 41 45 66 34
dora.hafnor@ringerike.kommune.no
Telemark: Nina Odberg, Medisinsk avdeling, Moflata kreft, 
Sykehuset Telemark, 3710 Skien. Tlf. 35 00 47 98
nina.odberg@sthf.no
Østfold: Lisbeth Nesse Brenna, Kirurgisk avdeling A3, 
Sykehuset Østfold, Fredrikstad. 
Tlf. 69 86 08 80 (a), 69 32 55 82 (p), mob 99 01 95 34. 
lisbethbrenna@hotmail.com
Oslo & Akershus: Ellen Sejersted, Lindrende enhet
Bråset bo-og omsorgssenter, Bråsetvn 21A, 3440 Røyken.
Tlf. 98 81 38 70. 
ellen_sejersted@hotmail.com
SIG-gruppeledere
SIG-stamcelletranspl.: Julia Vogel, B2 Radiumhospitalet, 
Montebello, 0310 Oslo. Tlf. 22 93 43 37, mob 93 40 56 55. 
julia.vogel@radiumhospitalet.no 
SIG-barn og ungdom: Britt Ingunn Sævig, Kreftforeningen, 
C. Sundts gt 29, 5004 Bergen. Tlf. 99 24 86 15
Britt.Ingunn.Saevig@kreftforeningen.no 
Lokalagskontakt i NSF FSKs styre: Torunn Haugstøl, Palliativ 
enhet Sykehuset Telemark, 3710 Skien. 
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torunn.haugstol@sthf.no

LOKALLAGSLEDERE

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

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

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

KURS/KONFERANSER

2010

22. – 24. september: Palliativ behandling av kreftpasienter på 
sykehus, Kreftsenteret, OUS Ullevål
18.–19. november: Onkologisk forum, Tromsø

2011

19.–21. mai: 12.th congress of the European Assosiation for 
Palliativ Care,  Lisboa
23.- 27. september: 16.th European Cancer Conferance ( 
ECCO 16), Stockholm
23. – 25. oktober: 15.norske landskonferanse i kreftsykepleie, 
Trondheim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvem kan bli medlem?
•	 	Sykepleiere	som	arbeider	med	

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

•	 	Medlemskap	oppnås	ved	å	
betale kontingent.

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

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

Kontingenter
•	 	Individuelt	medlemskap	 

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

•	 	Individuelt	abonnement:
 Ikke medlemmer av NSF  

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

•	 	Høgskoler	og	helseinstitusjoner	 
kr 500,- pr år

•	 Firma	kr	800,-	per	år.

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

Medlemsfordeler
•	 	Du	vil	kunne	søke	stipendmidler	

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

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

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

Bli medlem i Forum for kreftsykepleie



B-POSTABONNEMENT
RETURADRESSE: Forum for Kreftsykepleie NFSs Faggruppe 

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

Olav Kyrres gt. 17, 7006 Trondheim

Delta i trekningen av et 
gavekort på 1000 kroner
For å stimulere deg til å sende ditt bidrag til Kreftsykepleie, har Styret 
i NSFs Faggruppe FKS besluttet at alle som publiserer i Kreftsykepleie, 
deltar i trekningen av et gavekort på kr. 1000 pr. forfatter. 

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

Det trekkes et gavekort i året.  Alle som har publisert i Kreftsykepleie dette 
året, deltar i trekningen  i desember 2010. Vinneren tilskrives straks, og 
presenteres i neste utgave av Kreftsykepleie


