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K U R S P R O G R A M

M a n d a g  2 3 .  a p r i l

10.00-10.30 Registrering (rundstykker og kaffe)

10.30-11.00 Velkommen og nyheter fra fagområdet
      v/Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB),

Helse Sør-Øst

11.00-11.30	 NOU-	Hovedtrekk	fra	utvalgets	innstilling
 v/Foreleser ikke fastsatt enda

11.30-11.45 Pause

11.45-12.45	 Munnhelse	til	den	palliative	pasient
v/Bente B. Herlofsen og Ragnhild E. Monsen

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.45	 Kreft	og	kreftbehandling	hos	eldre
v/Marit S. Jordhøy og Bodil S. Kolsgaard

14.45-15.00 Pause

15.00-16.00 Steroidenes plass i symptomlindring
  v/Ørnulf Paulsen

16.00-16.15 Pause 

16.15-17.15 Avansert smertebehandling 
  v/Arve Nordbø

20.00 Middag i Direktørboligen



07.30-08.50 Frokost (utsjekk)                                                    

08.50-09.00 God morgen
  v/Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), 
                                   Helse Sør-Øst

09.00-12.00             Profesjon eller person- kommunikasjon i klinisk praksis
                                   v/Tonje Lundeby og Kjersti S. Grotmol                          

12.00-12.15 Pause
                   
12.15- 13.15       	 Hvem	spør	etter	min	sjel?
                                    v/Christina Aase
                                  
13.15-14.15              Lunsj og avreise             

                                  
  

T i r s d a g  2 4 .  a p r i l 

K U R S P R O G R A M

Med forbehold om endringer 
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Foredragsholdere 

 

Bente er professor og spesialist i oral kirurgi og oral medisin ved Det odontologiske 

fakultet på UiO. Hun har også bistilling som leder av Tannhelseteamet ved Radium-

hospitalet som er tilknyttet Tann- og kjeveenheten, Øre-Nese-Halsavdelingen, Riks-

hospitalet, Oslo Universitetssykehus. Bente har i mange år satt fokus på hvordan kreft 

og kreftbehandling påvirker oral helse og livskvalitet hos kreftpasienter på kort og 

lang sikt. I dag leder hun prosjektet «Short and long term impact of cancer and cancer 

treatment on oral health», og er deltaker i prosjektgruppen for studien «Oral Helse hos 

alvorlig syke kreftpasienter». 

Bente Brokstad Herlofson 
Munnhelse til den palliative pasient 

Ragnhild Elisabeth Monsen 

Munnhelse til den palliative pasient 

Ragnhild Elisabeth er sykepleier ved Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og 

Livshjelp. Hun har en Cand. theol. og master i sykepleievitenskap fra Universitetet i 

Oslo. Ragnhild arbeider ved Kompetanseenheten med fag- og forskningsarbeid og i 

Lindrende dagbehandling, Livshjelpsenteret og har klinisk erfaring fra hjertemedisin og 

thorax-kirurgen ved Rikshospitalet. De siste 13 årene har hun vært ansatt ved Hospice 

Lovisenberg. Ragnhild vært prosjektmedarbeider i palliasjons-prosjektet «Som ringer i 

vann» i Sykehjemsetaten fra 2011-2013, og er i dag i prosjektgruppen for studien «Oral 

Helse hos alvorlig syke kreftpasienter». 

Marit Slaaen Jordhøy 

Kreft og kreftbehandling hos eldre 

Marit er overlege ved Kreftenheten på Sykehuset Innlandet Hamar og har en professor 

II stilling ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.  Hun er onkolog 

med godkjenning i kompetanseområdet palliativ medisin, og hadde tidligere palliativ 

medisin som sitt forskningsfelt. I dag arbeider hun spesielt med prosjekter rettet mot 

eldre med kreft, dvs. geriatrisk onkologi. 

Bodil Sem K olsgaard 

Kreft og kreftbehandling hos eldre 

Bodil er kreftsykepleier med lang klinisk erfaring, mest fra Kreftpoliklinikken ved 

Sykehuset i Gjøvik. Hun har også vært deltidsengasjert i stiftelsen «Aktiv mot kreft» og 

i prosjektet «Regionalt system for medikamentell kreftbehandling». Bodil arbeider nå 

fulltid som prosjektsykepleier i studien «Bedre livskvalitet og funksjon for eldre 

kreftpasienter som får strålebehandling». 



 

Ørnulf er overlege dr. med ved Palliativ enhet på Sykehuset Telemark. Han er spesialist 

i indremedisin med godkjenning i kompetanseområde palliativ medisin. Han var med og 

etablerte palliativ enhet ved Skien Sykehus i 2001, og har siden arbeidet innen fagfeltet. 

I mai 2017 disputerte han med emnet «Corticosteriods for Cancer Pain» innen området 

palliativ medisin ved NTNU. 

Ørnulf Paulsen 
Steroidenes plass i symptomlindring 

Arve Nordbø 
Avansert smertebehandling 

Arve er overlege i palliativt team / Palliativt senter ved Sykehuset i Vestfold. Han er 

spesialist i anestesiologi og kompetanseområdet palliativ medisin, og har i tillegg 

skandinavisk videreutdanning i avansert smertebehandling. Arve har i mange år arbeidet 

som overlege ved Palliativt team på Ullevål og ved Smerteteamet på Radiumhospitalet 

ved Oslo universitetssykehus. Våren 2016 dro han tilbake til Vestfold og ble den første 

overlegen i palliativ medisin. 

Kjersti Støen Grotmol 

Profesjon eller person - kommunikasjon i klinisk praksis 

Kjersti er ansatt som forsker ved Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling 

(KLB) i Helse Sør-Øst. Hun er utdannet psykolog fra NTNU og tok doktorgraden sin, 

som handlet om legers helse, ved Medisinsk fakultet, UiO. De siste årene har hun forsket 

på psykiske forhold ved kreftsykdom og på kommunikasjon mellom pasienter og helse-
personell. 

Tonje Lundeby 

Tonje er ansatt som forsker ved Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling 

(KLB) i Helse Sør-Øst, 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. Hun har 

også erfaring med utvikling av e-læringsressurser, blant annet for studenter på medisin og 

klinisk ernæring ved Universitet i Oslo. 

Profesjon eller person - kommunikasjon i klinisk praksis 

Christina Aase 

Hvem spør etter min sjel? 

Christina er ansatt som sykepleier ved Seksjon for Lindrende behandling ved Oslo 

Universitetssykehus og har jobbet ved sengeposten i 8 år. Christina har også en profesjons-
grad i teologi fra Det teologiske Menighetsfakultet og vikarierte som sykehusprest ved 

Bærum sykehus i 2016. I sitt arbeid har hun særlig fokus på pasienter og pårørendes 

eksistensielle behov. 
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