
Den palliative verktøykassa- 
mål om god livskvalitet!

Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker
24.-25. april 2017

Kurs i lindrende behandling (c-nivå)



Mandag 24. april

10.00 – 10.30  Registrering  (kaffe, croissanter m.m.)

10.30 – 10.45 Velkommen 

10.45 – 11.15 Nyheter i fagfeltet  
v/ Ellen Bjerkeset

11.15  – 12.00      Helhetlig symptomforståelse med fokus på 
symptomene fatigue, angst og depresjon 
v/ Jon Håvard Loge 

12.00 – 12.15 Pause

12.15 – 13.00        Symptomforståelse forts.

13.00 – 14.00  Lunsj

14.00 – 15.15       Hvilken mat gir best livskvalitet i livets siste fase?
v/ Kristine Møller

 15.15 – 15.30 Pause med posterpresentasjon 

15.30 – 16.30 Lindring av tungpust 
v/ Bente Bjørsland

19.00 Middag

Fabrikkutsalget og Høvdinghallen ved Hadeland 
Glassverk holder åpent

16.30 – 17.30



Tirsdag 25. april

07.30 – 08.50 Frokost  (utsjekk)

08.50 – 09.00 God morgen

09.00 – 10.00        Demens og symptomlindring
v/ Ingunn Hovland og  Diana Pareli

10.00 – 10.45       Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgivere
v/ Sissel Harlo

10.45 – 11.00       Pause

11.00 – 12.00 Hjemmesykepleier til pasienter som bor på bygda med  
uhelbredelig kre�ft 
v/ Siri Andreassen Devik

12.00 – 13.00  Lunsj

13.00 – 14.00        Hvem fører i livets siste dans?
v/ Berit Hofset Larsen 

14.00 – 14.15       Pause         

14.15 – 15.15         ”Du har glemt å spørre meg om jeg er redd”
v/ Tonje Lundeby

15.15 – 15.30 Oppsummering og avslutning 

Med forbehold om endringer
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Jon Håvard Loge
Helhetlig symptomforståelse med fokus på symptomene fatigue, angst og 
depresjon

Jon Håvard er enhetsleder ved KSLB og Professor II, Avdeling for medisinsk 
atferdsvitenskap Universitetet i Oslo (UiO). Han er lege, spesialist i barne- og 
ungdomspsykiatri og psykiatri. Dr.med. fra UiO. Underviser på grunn-, videre- og 
etterutdanning. Jon Håvard driver også med forskningssamarbeid på nasjonalt og 
internasjonalt nivå.

Foredragsholdere

Ingunn H. Hovland
Pasienter med demens og deres behov for palliativ symptomlindring

Ingunn er sykehjemsoverlege i full stilling i Nedre Eiker kommune, med ansvar for 
alle langtidsplasser. Hun har bakgrunn fra indremedisinsk avdeling ved to ulike 
sykehus og noen år i allmennpraksis. Videre har hun vært deltids tilsynslege ved 
sykehjem i 4,5 år og heltids sykehjemslege 6,5 år hvorav ett år har vært ved en 
lindrende avdeling. Spesielle interesser er geriatri, demensomsorg og god langtids-
lindring i sykehjem. Deltar her pga en rolle som rådgivende lege for et prosjekt med 
MOBID-2 (kartleggingsverktøy for smerter hos personer med demens) i Nedre 
Eiker kommune.

Bente Bjørsland
Lindring av tungpust

Bente er utdannet sykepleier og jobbet fra 1991 til 2005 med lungesyke pasienter-
både ved sengepost og i tverrfaglig lungerehabiliteringsteam. I 2007 kartla hun 
hvordan kolspasienter opplevde brukermedvirkning ved innleggelse i sykehus. Bente 
har siden 2007 vært ansatt på Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Innlandet og er 
godkjent førstelektor. Hun har hatt sentrale roller i forsknings- og kunnskapsbaserte 
prosjekter om lindrende behandling og omsorg i praksis. 

Kristine Møller
Hvilken mat gir best livskvalitet i livets siste fase?

Kristine er klinisk ernæringsfysiolog og jobber på Hospice Lovisenberg, ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har studert ved University of Sydney og 
UiO. Kristine har klinisk erfaring fra Sykehuset Nordland i Bodø, Røros 
Rehabiliteringssenter og ved egen ernæringsklinikk. Kristine brenner spesielt for 
å forebygge underernæring hos hjemmeboende eldre.



Siri Andreassen Devik
Hjemmesykepleie til eldre som bor på bygda med uhelbredelig kreft

Siri er ansatt som forsker ved Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge. Hun er 
sykepleier og har videreutdanning i Veiledning og Konsultasjonsmetodikk, Aldring 
og eldreomsorg, samt master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk 
helsearbeid. Eldre mennesker har utgjort største delen av de pasienter hun har kommet 
i kontakt med som sykepleier, og har blant annet jobbet i hjemmebasert omsorg i Nam-
sos.  I kommunen har hun jobbet som fagsykepleier og deltatt i utforming av Omsorg-
splan-2020 og Demensplan-2015. Hennes PhD arbeid fokuserte på omsorgsbehov og 
livskvalitet hos hjemmeboende eldre som er rammet av kreft. Studien satte søkelys på 
den sammensatte opplevelse og mestring av sykdom, symptomer, livssituasjon og den 
kommunale hjelp som ytes i utkantene.

Berit Hofset Larsen 
Hvem fører livets siste dans?

Berit er kreftsykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap. De siste ni årene 
har hun jobbet som fagutviklingssykepleier ved Avdeling for kreftbehandling, OUS, 
Radiumhospitalet og har nå en 50% stilling som PHD kandidat ved Senter for medi-
sinsk etikk, UIO. Hun er mangeårig medlem i klinisk etikk komité ved OUS. Hennes 
masteroppgave omhandlet pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende 
behandling, der hun intervjuet leger og sykepleiere om deres erfaringer i slike beslut-
ningsprosesser.

Tonje Lundeby
» Du har glemt å spørre meg om jeg er redd» - om emosjonell kommunikasjon

Tonje er ansatt som forsker ved på kompetansesenter for lindrende behandling 
(KSLB), og som administrativ leder av European Palliative Care Research Centre 
(PRC). Hun har mastergrad i sosialpsykologi og har tatt sin doktorgrad innenfor feltet 
klinisk kommunikasjon. De siste ti årene har hun blant annet arbeidet med utvikling, 
gjennomføring og testing av kommunikasjonstrening for ulike helseprofesjoner.

Sissel Harlo
Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgivere – Carer Support Needs 
Assessment Tool (CSNAT)

Sissel er ansatt som sosionom på Kompetansesenter for lindrende behandling (KSLB).  
I tillegg til regionalt arbeid, følger hun opp pasienter og pårørende på Seksjon for 
lindrende behandling. Sissel har videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis 
fra Høyskolen i Bergen. Hun har arbeidsbakgrunn som sosionom på sykehjem, 
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Kreftforeningen, og fra Sorggrupper for barn. 
Hun var delaktig i pilot-testingen av den norske oversettelsen av CSNAT og arbeider 
nå for å innføre bruk av CSNAT ved Seksjon for lindrende behandling.

Diana Pareli
Erfaringer og utfordringer ved bruk av Mobid 2

Diana jobber nå som fagsykepleier i institusjonstjenesten i Nedre Eiker kommune. 
Hun har jobbet 4 år på skjermet enhet for pasienter med demens og 10 år på hjerte-
medisinsk sengepost. Er for tiden prosjektleder for MOBID2, og har som mål å 
implementere MOBID2 som kartleggingsverktøy for pasienter med kognitiv svikt i 
hele kommunen.


	Program C-nivå 2017-nettversjon
	Nivå C- foredragsholdere 16 feb 2017



