Årsrapport
2021
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling
(KLB),Helse Sør-Øst

1

Innhold
Målsetting for Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst.......... 3
Organisering 													
Organisatorisk utvikling................................................................................................................ 3
Ansatte.......................................................................................................................................... 4

Aktivitet
Undervisning................................................................................................................................. 4
Formidling..................................................................................................................................... 5
Kvalitetsverktøy............................................................................................................................. 7
Klinisk aktivitet.............................................................................................................................. 7
Nettverk........................................................................................................................................ 7
Deltakelse i råd og utvalg............................................................................................................. 8
Forskning...................................................................................................................................... 8
Veiledning PhD-kandidater............................................................................................................. 9
Avlagte doktorgrader..................................................................................................................10
Forskningsprosjekter................................................................................................................... 10
Vitenskapelige artikler................................................................................................................ 13

2

Målsetting for Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB),
Helse Sør-Øst

Målsettingen for Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst er å
styrke kvaliteten på tjenestetilbudet i lindrende behandling i regionen. Det skal bl.a. skje gjennom
formidling av ny og etablert kunnskap, fremme evidensbasert lindrende behandling og skaffe til
veie ny kunnskap.
I årsrapporten redegjøres det for hvordan disse målene oppnås.

Organisering

Organisatorisk utvikling
KLB ble etablert ved Ullevål universitetssykehus (UUS) i 2000 med bakgrunn i NOU 1997:20
”Norsk Kreftplan”. Det ble bevilget midler til ett kompetansesenter i hver helseregion (Sør og Øst).
I 2008 ble de to kompetansesentrene i lindrende behandling slått sammen til nåværende KLB
Avdeling for Kreftbehandling (AKB) ble etablert på UUS i 2006, og Seksjon for lindrende
behandling (SLB) ble etablert med et omfattende klinisk tilbud. KLB ble organisert som en del av
SLB med spesielt ansvar for kompetanseoppbygging og kompetansespredning i regionen uten
egen klinisk aktivitet. KLB er en egen enhet i SLB og SLB er det regionale palliative senteret i
regionen. Seksjonsleder for SLB er professor Nina Aass, enhetsleder er Torunn Wester.
European Palliative Care Research Centre (PRC) ble i 2016 flyttet fra St. Olavs Hospital/NTNU til
Oslo universitetssykehus/UiO. Professor Stein Kaasa er leder av PRC. Den nasjonale og
internasjonale forskningsaktiviteten i regi av PRC er betydelig. PRC mottok i 2019 fornyet støtte
fra Kreftforeningen som Kreftforeningens senter for pasientsentrert behandling. Fra 2020 ble
forskningen ved KLB formelt lagt til PRC.
Referansegruppen for KLB ble opprettet i 2016. Medlemmene representerer andre helseforetak,
brukere, utdanningsinstitusjoner og primærhelsetjenesten. Referansegruppen består av Ragnhild
Monsen, fagsykepleier og stipendiat ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp, Gerd Nonstad,
brukerrepresentant, Mardon Breimoen høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole, Ørnulf
Paulsen overlege ved Sykehuset Telemark og Hilde Beate Gudim fastlege på Skui Legekontor.
Referansegruppen møter årlig ledelsen på KLB for gjennomgang av aktivitet og planer etter at
årsrapporten er oversendt.  
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Ansatte
KLB hadde ved utgangen av 2021 9,5 årsverk. Professoratet i Palliativ Medisin innehas av
seksjonsleder Nina Aass. Undervisning og forskning tilknyttet professoratet inngår i enhetens
virkeområde.
Pr. 31.12.21 hadde senteret følgende bemanning:
Torunn Wester

Enhetsleder, 100% stilling

Marianne J. Hjermstad

Forsker 100% stilling. (I tillegg Forsker 20%, UiO)

Sjur Bjørnar Hanssen

Fagutviklingssykepleier, 100% stilling

Ellen Bjerkeset

Spesialsykepleier, 100% stilling

Cathrine Elshaug

Konsulent, 100 % stilling

Caroline Steen Abrahamsen

Sosionom, 100% stilling

Tonje Lundeby

Forsker, 100% stilling

Olav Dajani

Forsker, 50% stilling

Forsker/klinisk
ernærings-fysiolog

50% stilling, vakant i 2021

Hanne Stensheim

Forsker 50% (delt stilling klinikk)

Olav Erich Yri

Forsker 50% (delt stilling klinikk)

Studiesykepleier

50% stilling (ansatt i Seksjon for utprøvende
kreftbehandling)

Asta Bye*

Forsker, 20% stilling, engasjement

Aleksandra Pirnat*

Postdoc, 100% stilling, engasjement

Rebecca Rootwelt*

PhD-kandidat, 100% stilling, engasjement

Astrid Karlsson*

PhD-kandidat, 100% stilling, engasjement

Guro Lindviksmoen Astrup*

Forsker, 50%, engasjement (delt stilling klinikk)

Kari Röhrl*

Forsker, 50% engasjement (delt stilling klinikk)

*Ansatte i forskerstilling finansiert av eksterne midler

Aktivitet

KLB har gjennom sin virksomhet i 2021 fortsatt å være en aktiv pådriver for å fremme
kunnskapsbasert lindrende behandling i regionen.
Undervisning
Undervisningen som er gitt er rettet mot alle deler av helsetjenesten og inkluderer både grunn-,
videre- og etterutdanning. Enheten har bidratt til planlegging av og gitt undervisning på
utdanningsinstitusjoner i regionen som har videreutdanning i kreftsykepleie og palliasjon.
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Ansatte på KLB har undervist på en rekke kurs og konferanser lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
De fleste kurs som KLB har ansvar for arrangeres årlig. Kursene blir evaluert av deltagerne mht.
innhold, form og læringsutbytte. Tilbakemeldingene diskuteres av kurskomitéene i
evalueringsmøter i etterkant av kursene og eventuelle justeringer blir foretatt. Alle kursene er
blitt godt evaluert. Den årlige regionale samlingen for palliative team/sentra på sykehus i
regionen tar sikte på å belyse klinisk praksis, kunnskapsbakgrunnen og aktuelle/eventuelle nye
tema. I løpet av 2021 er det rent tekniske kommet på plass, de ansatte har fått mer erfaring i å
holde digital undervisning og har ikke redusert aktiviteten nevneverdig.
Undervisningsaktiviteten er dessverre blitt noe redusert fra tidligere år. Antall forelesninger
(à 45 min) samlet for enheten var 510 timer i 2021. Det er en reduksjon fra 2019 (557 timer) som
er et reelt år å sammenligne med. Dette skyldes i hovedsak at pandemien har påvirket utdanning,
kurs og konferanser gjennom året, samt at en av professorene som hadde mye undervisning gikk
av med pensjon. Mye er blitt avlyst og utsatt. Store deler av året har ansatte vært på
hjemmekontor, noe som tidvis har vært krevende for virksomheten.
I tillegg til de rapporterte aktivitetene har ansatte på enheten hatt forelesninger, fremlegg og
presentasjoner i internasjonale fora på i alt 7 timer.
Formidling
Enhetens nettside står sentralt i formidlingssammenheng og er rettet mot helsepersonell. Den
inneholder jevnlig oppdatert informasjon om praktisk palliasjon, nyheter fra fagfeltet, oversikt
over nasjonale og internasjonale arrangementer av relevans for helsepersonell som arbeider med
palliasjon og aktuelle artikler. Det legges spesielt vekt på gode oversiktsartikler om praksisnære
og aktuelle tema.
Nettsiden hadde ca. 4800 oppslag i 2021. Nettsiden støttes av en Facebook-side (ca. 1700 følgere)
hvor det varsles fortløpende om nyheter som publiseres på nettsiden, samt andre aktuelle
nyheter innen fagområdet.
Landskonferansen i palliasjon som skulle vært arrangert i september 2020, ble som følge av
pandemien flyttet til mars 2021. Konferansen ble arrangert heldigitalt over tre dager i og ble godt
evaluert av deltakerne. KLB var lokal arrangør, og planlegging og gjennomføring la beslag på
ressurser fra enheten i 2021.
Ansatte på KLB har utviklet et strukturert kunnskapsbasert opplæringsprogram i kommunikasjon
for LIS i onkologi. Programmet er basert på den norske filmen «Håp» som omhandler en sann
historie om en kreftpasient og hennes møter med helsepersonell. Programmet er primært
utviklet for LIS i onkologi, men forhåpentligvis er det også relevant for andre helsearbeidere.
Planen er å prøve ut opplæringsprogrammet vår 2022.
Ansatte ved KLB har bidratt med egne kapitler og revidering av Oxford Textbook of Palliative
Medicine som kom i ny utgave desember 2021.
Tre ansatte fikk antatt poster på internasjonale og nasjonale konferanser:
“Brain metastases: Extracranial disease status as a prognostic factor after whole brain radiotherapy. Results from a prospective, population-based study of 930 patients». Olav Erich Yri et al.
Internasjonal konferanse i regi av ESMO.
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“Factors associated with short survival after whole brain radiotherapy for brain metastases in
patients with non-small cell lung cancer”. Astrid T. Karlsson et al. Internasjonal konferanse i regi av
ESMO.
“Whole brain radiotherapy for melanoma brain metastases -which patients are likely to live ≤3
months after treatment?”. Olav Erich Yri et al. Internasjonal konferanse i regi av ESMO.
«Systematisk symptomkartlegging i kreftpoliklinikken – PROMsPOL – en pilotstudie». Kari Röhrl et
al. Kreftsykepleierkonferanse i regi av Forum for Kreftsykepleiere/Norsk Sykepleierforbund.
Ansatte har vært intervjuet og fått oppslag i ulike medier både nasjonalt og internasjonalt, i al
åtganger.
Enheten har arrangert 10 kurs/konferanser i 2021 for ulike grupper av helsepersonell:
Tittel

Type kurs

Merknad

Kreft i allmennpraksis – fra forebygging til palliasjon

Kurs over 2 dager for allmennleger i samarbeid med
Legeforeningen

Deltakere fra hele
landet, digitalt

Palliasjon og smertebehandling

Obligatorisk kurs for LIS i
onkologi i samarbeid med
RegUt, HSØ

Deltakere fra hele
landet (digitalt)

11 International Seminar of the European
Palliative Care Research Centre (PRC), Next
generation palliative care research: Integration
and implementation

Konferanse over 2 dager
i samarbeid med Kreftforeningen

Deltakere fra hele
verden, (digitalt)

Nettverkssamling for sosionomer innen palliasjon x 2 (vår og høst)

For sosionomer i regionen

(digitalt)

Dagssamling for ledere av ressurssykepleiernettverk i regionen

Fra regionen

(digitalt/oppmøte)

Seminardag for palliative sentre CSNAT

Fra regionen

(digitalt)

Erfaringskonferanse for brukere av CSNAT

Fra regionen

(digitalt)

Regional konferanse for palliative team/sentra i
regionen

Deltakere fra sykehus i
regionen

(digitalt)

Konferanse for prosjektledere i kommunehelsetjenesten, prosjekter i lindrende behandling

I samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark og Fylkesmannen i
Oslo og Viken

(digitalt)

Veiledning og bi-veiledning av ph.d-kandidater

240 timer

Intervju og oppslag i ulike medier nasjonalt og
internasjonalt (8)

Oppslag i media

th
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Kvalitetsverktøy
Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen har vært gjenstand for oppdatering
også i 2021. KLB har en representant i gruppen (Caroline Steen Abrahamsen) som er nedsatt av
Helsedirektoratet. Det har vært avholdt flere digitale møter i løpet av året. Det nasjonale
handlingsprogrammet er blitt en nasjonal retningslinje.
KLB har ansvar for å oppdatere det nasjonale registeret over palliative virksomheter i regionen
(pallreg.no).
KLB har i 2021 vært ansvarlig for videre implementering av «Carer Support Needs Assessment
Tool (CSNAT)» i regionen gjennom de palliative sentrene på sykehus. CSNAT er et klinisk
kartleggingsverktøy for systematisk kartlegging av behov for støtte blant pårørende til alvorlig
syke. CSNAT er anbefalt tatt i bruk i NOU 2017; På liv og død og i Nasjonalt handlingsprogram for
palliasjon i kreftomsorgen. Per i dag er alle sykehus i regionen bortsett fra ett dekket av lisens.
Ti kommuner i regionen har begynt å ta verktøyet i bruk. Pandemien har begrenset pårørendes
mulighet til å komme inn i sykehusene, og digital bruk av verktøyet er blitt prøvet ut. Oppfølging
har foregått i form av halvårlige seminarer for brukere i regionen, direkte kontakt med de enkelte
brukerstedene og gjennom internettsiden.
KLB har ansvar for oppdatering av retningslinjen for symptomkartleggingsverktøyet Edmonton
Symptom Assessment System (ESAS), både internt på OUS og i Helsebiblioteket. Det har i 2021
blitt foretatt en kunnskapsbasert revidering og retningslinjen ble godkjent i begynnelsen av januar
2022.
OUS har en prosedyre om behandling av kreftsår som KLB har ansvar for. Denne ble oppdatert i
2021.
Klinisk aktivitet
KLB har ikke klinisk aktivitet bortsett fra i forbindelse med kliniske studier. Pasienter som
inkluderes i studier tas imot ved poliklinikken på SLB (Ullevål). Sosionomen på KLB har definert
20 % av sin stilling som klinisk sosionom ved SLB sengepost (Ullevål) og tilser derfor pasienter og
deltar i seksjonens tverrfaglige team. I 2021 var det 34 ny-henviste pasienter.
Nettverk
De etablerte ressurssykepleiernettverkene og sosionomnettverket er gode kanaler for å
implementere nasjonale retningslinjer og for å fremme kunnskapsbasert praksis. KLB deltar i
styringsgrupper/driftsgrupper for de helseforetaksvise kompetansenettverkene for sykepleiere i
regionen (i alt ca. 1200 deltagere fra kommune- og spesialisthelsetjenesten). Ellen Bjerkeset har
et hovedansvar for nettverksarbeidet i enheten, og de fylkesvise nettverkene er fordelt mellom
øvrige ansatte (Sjur B. Hanssen og Torunn Wester). Caroline Steen Abrahamsen har driftsansvar
for Kompetansenettverk av sosionomer i lindrende behandling i regionen.
Det arrangeres en årlig samling for lokale ledere av de fylkesvise nettverkene, hvor fokus er å
utveksle erfaringer og knytte kontakter med andre. På tross av pandemien har det vært god
aktivitet rundt omkring i nettverkene i 2021, både i form av kurs og annen type opplæring.
Aktiviteten har i stor grad foregått digitalt.
KLB oppfordrer nettverkene i regionen til å skrive årsrapport som skal gi et samlet bilde av
nettverkets arbeid, aktiviteter og utvikling det siste året. KLB har i 2021 utarbeidet en mal for hva
en årsrapport bør inneholde.
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Deltakelse i råd og utvalg
KLB sitter i flere nasjonale arbeidsgrupper og har jevnlig kontakt og årlige møter med de andre
kompetansetjenestene i lindrende behandling i de andre helseregionene.
Sjur B. Hanssen har deltatt i referansegruppen for arbeidet i Helsedirektoratet knyttet til
«Pakkeforløp hjem for kreftpasienter» fra 2018-2021. Pakkeforløpet ble offentliggjort januar
2022.
Helsedirektoratet lyser årlig ut tilskuddsmidler til prosjekter innen lindrende behandling som
kommunene kan søke på. Dette er tilskuddsmidler som har vært tildelt siden 2001 og ordningen
ble evaluert av rådgivningsselskapet BDO Norge i 2021. Deres konklusjon var at
tilskuddsordningens innretning og forvaltning i all hovedsak er hensiktsmessig. 			
Prosjektene som støttes av tilskuddsordningen har god måloppnåelse og bidrar til å forbedre det
palliative tjenestetilbudet i kommunene. KLB er saksbehandler for disse søknadene i samarbeid
med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Helsedirektoratet har ansvar for å iverksette de ulike tiltakene som ble vedtatt i St.Meld 24. KLB
er representert i referansegruppe (Sjur B. Hanssen og Torunn Wester) som er etablert av avdeling
kommunale helse- og omsorgstjenester. KLB er også blitt bedt om å være rådgivere for ansvarlig
saksbehandler i Helsedirektoratet. Ett av tiltakene er å etablere en ny spesialitet i palliasjon for
leger. Hovedansvaret for dette arbeidet ligger i avdeling retningslinjer og fagutvikling i
Helsedirektoratet. KLB var representert på innspillsmøte til dette arbeidet høsten 2021 (Nina
Aass, Stein Kaasa og Torunn Wester).
Olav Dajani og Asta Bye er engasjert i brukerorganisasjonen Pancreaskreft Nettverk Norge,
henholdsvis som styremedlem og som medlem i fagrådet.
Marianne J, Hjermstad sitter i Grant Review Committee i EORTC Quality of Life Group. I tillegg er
hun SLBs representant i forskningsutvalget på AKB.
Nina Aass og Guro Lindviksmoen Astrup sitter i Klinisk etikk komité på OUS.
Tonje Lundeby har vært deltaker i vitenskapelig komité for EAPC konferanse i Helsinki 2022, samt
vært med i konferansekomitéen for et internasjonalt symposium i Canada – GIPPEC.
AKB er akkreditert i European Society for Medical Oncology (ESMO) som Designated Center of
Integrated Oncology and Palliative Care. I 2021 ble avdelingen re-akkreditert og flere av KLBs
ansatte var delaktige i dette arbeidet.
Forskning
European Palliative Care Research Centre (PRC) og KLB
Forskningsaktiviteten i KLB er inkorporert i PRC, et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.
Hovedfinansieringen av PRC er fra Kreftforeningen og OUS. PRC er Kreftforeningens senter for
pasientsentrert behandling. Gjennom Kreftforeningens store nettverk og kontaktflate får PRC og
KLB utvidete muligheter for samarbeid med flere lokale og nasjonale organisasjoner og
institusjoner og for økt formidling og implementering av forskningsresultater.
Hovedmålsettingen for forskningen er at kreftpasienter får best mulig evidens-basert
pasientsentrert behandling under og etter avsluttet tumorrettet behandling. Dette innebærer
forbedring av klinisk praksis gjennom implementering av forskningsresultater og utdanning.  
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PRC har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk med 25 samarbeidssentre fra samtlige
norske helseregioner, en rekke land i Europa, Canada og Australia.
PRC planlegger og gjennomfører studier, med hovedfokus på følgende områder; smerte/andre
symptomer, kartlegging/klassifisering, ernæring/kakeksi, psykososial helse/livskvalitet,
opplæring/formidling, helsetjenesteforskning og translasjonsforskning. Dette gjør KLB til en aktiv
partner i ett av de sterkeste internasjonale forskningsnettverkene innen palliasjon.
Forskningsgruppen på KLB er tverrfaglig sammensatt. Seniorene i 2021 var hhv. onkolog,
psykiater, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Alle forskerne bidrar aktivt med undervisning,
veiledning og i annen formidlingsaktivitet i regi av KLB. Forskningsveiledningen har inkludert
kandidater både i og utenfor regionen. Samarbeid med universitet og høyskoler innenfor
forskning og undervisning er veletablert og velfungerende. Forskningssamarbeid med andre
sykehus i regionen er i hovedsak prosjektbasert.
Forskerne har en prosjektportefølje som av ulike årsaker ikke bare dekker palliasjon. Dette skyldes
tidligere ansettelsesforhold, bistillinger ved universitet, spesiell ekspertise og deltagelse i
forskjellige forskningsnettverk. Vitenskapelige artikler inkluderer også artikler fra andre
populasjoner og forskningsområder enn palliasjon.
Årlige internasjonale forskningskonferanser er en sentral aktivitet for PRC/KLB. Konferansen i 2021
ble avholdt digitalt.
I 2021 var ansatte på KLB medforfattere på 24 artikler, 6 førsteforfatterskap og 7
sisteforfatterskap. Et så stort antall publiserte artikler fra en liten forskningsgruppe vurderes som
en høy produksjon.
Veiledning PhD-kandidater
Hovedveileder
(H)Medveileder
(M)

PhD

Prosjekt tittel

Rebecca Rootwelt
Winther

Patient–reported outcomes and overall survival in patients with Brain Metastases - results from a prospective
population-based cohort study

Marianne J.
Hjermstad (H)
Olav Erich Yri (M)
Nina Aass (M)

Astrid Telhaug
Karlsson

Brain metastases from lung cancer- Treatment practice,
survival, patient functioning and quality of life after treatment

Olav Erich Yri (H)
Marianne J.
Hjermstad (M)
Nina Aass (M)

Anne G. Gudmundsstuen

Patient reported functioning and quality of life after allogeneic stem cell transplantation-a randomized trial with
individual adjusted nutrition

Marianne J.
Hjermstad (M)

Ragni Sommerbakk

Factors influencing the implementation of quality improvements in palliative cancer care

Marianne J.
Hjermstad (H)
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Berit Hofset Larsen

Exploring patient autonomy in the case of Advanced
cancer. A qualitative study of patient information, involvement and coping

Tonje Lundeby (M)

Nina Firing

Decisions when cure is no longer possible: Perspectives of
patients with advanced cancer and their relatives regarding patient involvement in treatment and care decisions.

Tonje Lundeby (M)

Terese Solvoll
Skåre

Implementation of computer assisted symptom assessment in cancer care

Tonje Lundeby (M)

Kristin V. Guldhav

Satisfaction with care and health-related quality of life in
caregivers of patients with advanced cancer

Tonje Lundeby (M)

Sissel Urke Olsen

Refeeding syndrome among frail elderly hospital patients

Asta Bye (H)

Thuy-Tien Maria
Huynh

Associations between biomarkers, late effects in head and
neck cancer survivors and radiation dose distribution, to
guide patient selection for proton-therapy

Guro Lindviksmoen
Astrup (M)

Annen veiledning
Mastergrad: Ida Ervik Raanes, Palliativ strålebehandling, matinntak og ernæringsstatus. Asta Bye
(M)
Prosjektoppgave medisinerutdanning UIO: Ester Størkson. Risikofaktorer for utvikling av kakeksi
hos kreftpasienter, en litteraturstudie. Olav Dajani (H)
Prosjektoppgave medisinutdanningen UIO: Karen Løhre. Care Pathways in Palliative Cancer
Care, A Review. Marianne J. Hjermstad (H)
Doktorgrader 2021
PhDkandidat

Tittel avhandling

Tidspunkt disputas,
veileder fra KLB

Ingvild
Lilleheie

A qualitative study of older patients’ and family caregivers’
perceptions on quality of healthcare delivered to geriatric
patients during hospitalisation, the discharge process and in
the 30 days course after discharge from hospital

15.06.21 Asta Bye (M)

Cecilie
Fromholt

Improving the patient pathways of older people- experiences and perceptions of health care providers in a Norwegian
quality improvement collaborative

10.12.21 Asta Bye (M)

(M=medveileder)

Forskningsprosjekter
The MENAC trial. A randomized, open-label trial of a Multimodal Intervention
PI: Nina Aass, Oslo universitetssykehus. Internasjonal forskergruppe PRC
Prosjektperiode: 2015 - 2022
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge
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PALLioN - Palliative care integrated in oncology.
A cluster-randomized trial of early palliative care.
PI: Marianne Jensen Hjermstad, Oslo universitetssykehus
Prosjektperiode: 2015 - 2022
Deltakende helseregion: Helse Vest, Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge
Brain metastases in Norway - improved classification and treatment - BrainMet
PI: Stein Kaasa, Oslo universitetssykehus
Prosjektperiode: 2017 - 2022
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge
PhD prosjekt: Astrid Karlsson: Brain metastases from lung cancer- Treatment practice, survival,
patient functioning and quality of life after treatment.
PhD prosjekt: Rebecca Rootwelt Winther – Surgery for brain metastases; survival, clinical and
patient reported outcomes
Malnutrition and graft-versus-host disease
PI: Per Ole Iversen, Oslo universitetssykehus
Prosjektperiode: 2016 - 2024
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst
PROMsPOL - Implementation of systematic patient reported symptom assessment in the cancer
outpatient clinic – a pilot feasibility study
PI: Marianne Jensen Hjermstad, Oslo universitetssykehus
Prosjektperiode: 2020-2022
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst
PARAcetamol with STrong OPioids (ParaStop)
PI: Ørnulf Pausen, Sykehuset Telemark HF/PRC
Prosjektperiode: 2021-2023
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, Helse Nord
Multianam, MULTImodal treatment including ANAMorelin in patients suffering from cancer
cachexia
PI: Tora S. Solheim, St Olavs Hospital/NTNU/PRC
Prosjektperiode: 2021-2027
Deltakende helseregion: Helse Midt, Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Vest
Eir – Computerized assessment of patient reported outcomes in cancer clinical care
PI: Stein Kaasa/Marianne Jensen Hjermstad, Oslo universitetssykehus
Prosjektperiode: 2022-2027
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst
MATRIX Multimodal Approach Targeting treatment Refractory cancers usIng neXt generation
technologies and trials
PI: Åslaug Helland/Stein Kaasa Oslo universitetssykehus
Prosjektperiode: 2022-2027 (2030)
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst
The Palliative Radiotherapy And Inflammation Study – PRAIS.
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