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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 radio-
therapy. 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 pal-
liasjon

Kurs over 2 dager for all-
mennleger 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)

11th 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 Kreft-
foreningen

Deltakere fra hele 
verden, (digitalt)

Nettverkssamling for sosionomer innen pallias-
jon x 2 (vår og høst) 

For sosionomer i regionen (digitalt)

Dagssamling for ledere av ressurssykepleiernet-
tverk 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 kommunehel-
setjenesten, prosjekter i lindrende behandling

I samarbeid med Fylkes-
mannen 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
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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

 
PhD

 
Prosjekt tittel

Hovedveileder 
(H)Medveileder 
(M) 

Rebecca Rootwelt 
Winther

Patient–reported outcomes and overall survival in pa-
tients 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 treat-
ment

Olav Erich Yri (H)

Marianne J.  
Hjermstad (M)

Nina Aass (M) 

Anne G. Gud-
mundsstuen

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

Marianne J.  
Hjermstad (M)

Ragni Sommerbakk Factors influencing the implementation of quality im-
provements 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, involve-
ment and coping 

Tonje Lundeby (M)

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

Tonje Lundeby (M)

Terese Solvoll 
Skåre

Implementation of computer assisted symptom assess-
ment 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

PhD-  
kandidat

Tittel avhandling Tidspunkt disputas, 
veileder fra KLB   
(M=medveileder) 

 
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- experienc-
es and perceptions of health care providers in a Norwegian 
quality improvement collaborative 

 
10.12.21 Asta Bye (M)

 
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.  
PI: Pål Klepstad, NTNU. Prosjektperiode: 2014-2022 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge



12

Update of the EORTC QoL module for pancreatic cancer patients – an EORTC Phase II-IV testing. 
PI: Deborah Fitzimmons UK, University of Southampton, UK 
Prosjektperiode 2021-2023 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst

Update of EORTC questionnaire quality of life in breast cancer patients; EORTC OLQ-BR45 
PI: Vesna Bjelic-Radisic, Helios Universitätsklinikum Wuppertal, Tyskland. 
Prosjektperiode: 2018-2022 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst

Development of a questionnaire to measure IADL in patients with brain metastases: Phase IV 
field testing.  
PI: Linda Dirven, Leiden University Medical C entre. 
Prosjektperiode: 2019 – 2022.  
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst

PEACE  
PI: Kristina Lindeman, Oslo universitetssykehus 
Prosjektperiode: 2019 – 2022.  
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst

Cachexia consensus 
PI: Barry Laird, University of Edinburgh, UK 
Prosjektperiode: 2021 – 2023 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge

MyPath – Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients.
PI: Stein Kaasa, Oslo universitetssykehus 
International application for HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord

Exploring patient autonomy in the case of advanced cancer. A qualitative study of patient  
information, involvement and coping 
PI: Berit Hofset Larsen, Oslo universitetssykehus 
Prosjektperiode: 2018 – 2022 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst

Implementation of computer assisted symptom assessment in cancer care. 
PI: Therese S. Skåre, NTNU 
Prosjektperiode: 2020-2023 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge 

Decisions when cure is no longer possible: Perspectives of patients with advanced cancer and 
their relatives regarding patient involvement in treatment and care decisions. 
PI: Nina Firing, UIO/Sykehuset Vestfold 
Prosjektperiode: 2018-2024 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst



13

Satisfaction with care and health-related quality of life in caregivers of patients with advanced 
cancer 
PI: Kristin V. Guldhav, Høgskulen på Vestlandet. 
Prosjektperiode: 2021-2025 
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst, Helse vest

Vitenskapelige artikler

Astrup GL, Rohde G, Rimehaug SA, Andersen MH, Bernklev T, Bjordal K, Falk RS, Jørgensen NMH, 
Stavem K, Tollisen A, Amdal CD; on behalf of PROMiNET. Comparing the use of patient-reported 
outcomes in clinical studies in Europe in 2008 and 2018: a literature review. 
Qual Life Res. 2021 Aug 4. Online ahead of print. doi: 10.1007/s11136-021-02946-7.  
PMID: 34350566

Lundereng ED, Nes AAG, Holmen H, Winger A, Thygesen H, Jøranson N, Borge CR, Chen W, Dajani 
O, Mariussen KL, Steindal SA. Health Care Professionals´Experiences and Perspectives on Using 
Telehealth for Home-Based Palliative Care: Protocol for å Scoping Review. JMIR Res Protoc. 2021 
Oct 29;10(10):e33305. Doi: 10.2196/33305. PMID: 34714254 Free PMC article

Hamfjord J, Guren TK, Glimelius B, Sorbye H, Pfeiffer P, Dajani O, Lingjaerde OC, Tveit KM,  
Pallisgaard N, Spindler KG, Kure EH. Clinicopathological factors associated with tumour-specific  
mutation detection in plasma of patients with RAS-mutated metastatic colorectal cancer. Int 
J Cancer. 2021 Sep 15;149(6):1385-1397. doi:10.1002/ijc.33672. Epub 2021 May 20. PMID: 
33961700. Clinical Trial

Winther RR, Vik-Mo EO, Yri OE, Aass N, Kaasa S, Skovlund E, Helseth E, Hjermstad MJ. Surgery 
for brain metastases - real-world prognostic factors’ association with survival. Acta Oncol. 2021 
Sep;60(9):1161-1168. doi: 10.1080/0284186X.2021.1930150. 

Karlsson AT, Hjermstad MJ, Omdahl T, Aass N, Skovlund E, Hellebust TP, Johansen S, Kaasa S, Yri 
OE. Overall survival after initial radiotherapy for brain metastases; a population based study 
of 2140 patients with non-small cell lung cancer. Acta Oncol. 2021 Aug;60(8):1054-1060. doi: 
10.1080/0284186X.2021.1924399. Epub 2021 May 25. 

Hjermstad MJ, Hamfjord J, Aass N, Dajani O, Lundeby T, Wester T, Kaasa S. Using Process Indi-
cators to Monitor Documentation of Patient-Centred Variables in an Integrated Oncology and 
Palliative Care Pathway-Results from a Cluster Randomized Trial. Cancers (Basel). 2021 May 
3;13(9):2194. doi: 10.3390/cancers13092194. 

Jakobsen G, Engstrøm M, Hjermstad MJ, Rosland JH, Aass N, Albert E, Kaasa S, Fayers P, Klepstad 
P, Paulsen Ø. The short-term impact of methylprednisolone on patient-reported sleep in patients 
with advanced cancer in a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Support Care  
Cancer. 2021 Apr;29(4):2047-2055. doi: 10.1007/s00520-020-05693-6. Epub 2020 Aug 27.

Borchgrevink PC, Glette M, Woodhouse A, Butler S, Landmark T, Romundstad P, Dale O, Stiles TC, 
Bonaa KH, Thorsvik D, Thünte S, Kaasa S. A clinical description of chronic pain in a general  
population using ICD-10 and ICD-11 (The HUNT pain examination study). J Pain. 2021 Sep 
19:S1526-5900(21)00333-3. doi: 10.1016/j.jpain.2021.08.007. 

Diernberger K, Shinkins B, Hall P, Kaasa S, Fallon M. Incompatible: end-of-life care and health  
economics. BMJ Support Palliat Care. 2021 Sep;11(3):296-298. doi: 10.1136/bmjsp-
care-2020-002388. 



14

Røen I, Brenne AT, Brunelli C, Stifoss-Hanssen H, Grande G, Solheim TS, Kaasa S, Knudsen AK. 
Spiritual quality of life in family carers of patients with advanced cancer-a cross-sectional study. 
Support Care Cancer. 2021 Sep;29(9):5329-5339. doi: 10.1007/s00520-021-06080-5. 

Habberstad R, Frøseth TCS, Aass N, Bjerkeset E, Abramova T, Garcia-Alonso E, Caputo M, Rossi 
R, Boland JW, Brunelli C, Lund JÅ, Kaasa S, Klepstad P. Clinical Predictors for Analgesic Response 
to Radiotherapy in Patients with Painful Bone Metastases. J Pain Symptom Manage. 2021 Mar 
29:S0885-3924(21)00274-8. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2021.03.022. 

Balstad TR, Brunelli C, Pettersen CH, Schønberg SA, Skorpen F, Fallon M, Kaasa S, Bye A, Laird BJA, 
Stene GB, Solheim TS. Power Comparisons and Clinical Meaning of Outcome Measures in  
Assessing Treatment Effect in Cancer Cachexia: Secondary Analysis From a Randomized Pilot  
Multimodal Intervention Trial. Front Nutr. 2021 Jan 14;7:602775. doi: 10.3389/fnut.2020.602775. 

Olsen SU, Hesseberg K, Aas AM, Pripp AH, Ranhoff AH, Bye A. A comparison of two different 
refeeding protocols and its effect on hand grip strength and refeeding syndrome: a random-
ized controlled clinical trial. European Geriatric Medicine, 1-12, 2021. https://doi.org/10.1007/
s41999-021-00520-5 
 
Olsen SU, Hesseberg K, Aas AM, Ranhoff AH, Bye A. Refeeding syndrome occurs among  
older adults regardless of refeeding rates: a systematic review. Nutrition Research. 2021. doi.
org/10.1016/j.nutres.2021.05.004

Skaarud KJ, Hov JR, Hansen SH, Kummen M, Valeur J, Seljeflot I, Bye A, Lundin KEA, Trøseid M, 
Tjønnfjord GE, Iversen PO. Mortality and microbial diversity after allogeneic hematopoietic stem 
cell transplantation: secondary analysis of a randomized nutritional intervention trial. Scientific 
Reports, 11(1), 1-12, 2021. https://doi.org/10.1038/s41598-021-90976-z

Olsen CF, Bergland A, Debesay J, Bye A, Langaas AG. Patient Flow or the Patient’s Journey?  
Exploring Health Care Providers’ Experiences and Understandings of Implementing a Care Path-
way to Improve the Quality of Transitional Care for Older People. Qual Health Res. 2021. doi: 
10.1177/10497323211003861. Epub ahead of print. PMID: 34010082.

Lærum-Onsager E, Molin M, Olsen CF, Bye A, Debesay J, Hestevik CH, Bjerk M, Pripp AH. Effect of 
nutritional and physical exercise intervention on hospital readmission for patients aged 65 or  
older: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Behav Nutr 
Phys Act 18, 62, 2021. https://doi.org/10.1186/s12966-021-01123-w

Olsen CF, Bergland A, Bye A, Debesay J, Langaas AG. Crossing Knowledge Boundaries: Health Care 
Providers’ Perceptions and Experiences of What is Important to Achieve More Person-Centered 
Patient Pathways For Older People, BMC Health Serv Res 21, 310, 2021. https://doi.org/10.1186/
s12913-021-06312-8 

Bong WK, Gaustadnes LM, Bergland A, Chen W, Bye A. Community-living older people’s 
interpretation of the Norwegian version of older people’s quality of life (OPQOL) 
questionnaire. Health Soc Care Community, 29: 1695–1705. 2021. https://doi.org/10.1111/
hsc.13273

Larsen BH, Guldbransen P, Gerwing J, Lundeby T, Førde R. “Eh  - what type of cells are  
these  - flourishing in the liver?” Cancer patients’ disclosure of existential concerns in routine  
hospital consultations. Patient Educ Couns. 2021 Nov 23:S0738-3991(21)00730-8. doi: 10.1016/j.
pec.2021.11.010. Online ahead of print. 



15

Gullhaug A, Hjermstad MJ, Yri OE, Svestad JG, Aass N, Johansen S. Use of radiotherapy in breast 
cancer patients with brain metastases– a retrospective 11-year single center study. J  
Med Imaging Radiat Sci. 2021 Jun;52(2):214-222. doi: 10.1016/j.jmir.2021.01.002.

Dahl AA, Grotmol KS, Hjermstad MJ, Kiserud CE, Loge JH. Norwegian reference data on the  
Fatigue Questionnaire and the Patient Health Questionnaire-9 and their interrelationship.  
Ann Gen Psychiatry. 2020 Oct 9;19:60. doi: 10.1186/s12991-020-00311-5.

Lundeby T, Hjermstad MJ, Aass N, Kaasa S. Integration of Palliative Care in Oncology  – The Inter-
section of Cultures and Perspectives of Oncology and Palliative Care. Accepted for  
publication – ecancer

Lundeby T, Finset A, Kaasa S, Wester TE, Hjermstad MJ, Dajani O, Wist E, Aass N, Kaasa S. A  
complex communication skills training program for physicians providing advanced cancer  
care - Content development and barriers and solutions for implementation

Bokkapitler 
Hjermstad MJ, Kaasa S. Research in palliative care. Chapter 22-1, Oxford Textbook of Palliative 
Care, 6th Edition, Oxford University Press, October 2021, ISBN13 9780198821328.

Astrup GL, Stokke K. Oppbygging av kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten, i: Klinisk 
forskning innen helsefag. Red: Rustøen T & Lerdal A. Fagbokforlaget. 2021



16



17

Oslo 15. februar 2022

Nina Aass       Torunn Wester

Seksjonsleder/professor     Enhetsleder/MPhil    
 


