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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 ved å 
formidle 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 da bevilget midler til ett 
kompetansesenter i hver helseregion (Sør og Øst). 
I 2008 ble de to kompetansesentra i lindrende 
behandling for henholdsvis Helseregion Sør og Øst 
slått sammen til nåværende KLB.

Da Avdeling for Kreftbehandling (AKB) ble etablert 
på UUS i 2006, inkluderte denne en Seksjon for 
lindrende behandling (SLB) med et omfattende 
klinisk tilbud. KLB ble fra da av organisert som en 
del av SLB med spesielt ansvar for kompetanseopp-
bygging og kompetansespredning i regionen uten 
egen klinisk aktivitet. KLB er en egen enhet i SLB. 
Seksjonsleder for SLB er professor Nina Aass. Torunn 
Wester er ved årets utgang konstituert som enhets-
leder for KLB etter at professor Jon Håvard Loge gikk 
av med pensjon.

I 2016 ble det besluttet at European Palliative 
Care Research Centre (PRC) skulle flyttes fra St. 
Olavs Hospital/NTNU til OUS/UiO. Professor Stein 
Kaasa leder PRC. Den nasjonale og internasjonale 
forskningsaktiviteten i regi av PRC er betydelig. På 
slutten av 2019 mottok PRC fornyet støtte fra Kreft-
foreningen – 20 mill. NOK over fem år som 
Kreftforeningens senter for pasientsentrert 
behandling. Fra 2020 har forskningen ved KLB blitt 
formelt vært lagt til PRC.

Referansegruppen for KLB ble opprettet i 2016. 
Medlemmene representerer andre helseforetak, 
brukere, utdanningsinstitusjoner og 
primærhelsetjenesten. Referansegruppens 
medlemmer er: fagsykepleier/stipendiat Ragnhild 
Monsen (Lovisenberg Lindring og Livshjelp), 

Gerd Nonstad (brukerrepresentant), høgskolelektor 
Mardon Breimoen (VID vitenskapelige høgskole), 
overlege Ørnulf Paulsen (Sykehuset Telemark) og 
fastlege Hilde Beate Gudim (Skui Legekontor).

Referansegruppen møter årlig ledelsen på KLB for 
gjennomgang av aktivitet og planer etter at 
årsrapporten er oversendt.

Ansatte
KLB hadde ved utgangen av 2020 9,5 årsverk. 
Professoratet i Palliativ Medisin innehas av 
seksjonsleder Nina Aass og er derfor ikke ført opp i 
oversikten over ansatte på enheten selv om under-
visning og forskning tilknyttet professoratet inngår i 
enhetens virkeområde.

Jon Håvard Loge Enhetsleder 100% 
stilling fram til 1.mai 
2020, professor II i medis-
inske atferdsfag 

Torunn Wester Ass. enhetsleder, 100% 
stilling fram til 1.mai 
2020, deretter konstituert 
enhetsleder

Marianne Forsker 100% stilling. 
(itillegg Forsker 20%, UiO)

Sjur Bjørnar Hanssen Fagutviklingssykepleier, 
100% stilling

Ellen Bjerkeset Spesialsykepleier, 100% 
stilling

Cathrine Elshaug Konsulent, 100 % stilling

Asta Bye Forsker, 50% stilling 
(permisjon fra 
1.september 2020)

Caroline Steen Abraham-
sen

Sosionom, 100% stilling

Tonje Lundeby Forsker, 100% stilling

Olav Dajani Forsker, 50% stilling

Studiesykepleier 50% stilling (dekker 
lønnsutgifter, 
vedkommende arbeider 
i Seksjon for utprøvende 
kreftbehandling og 
forskningsstøtte)
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Aktivitet
KLB har gjennom sin virksomhet i 2020 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, og ansatte på KLB har undervist på 
en rekke kurs og konferanser lokalt, regionalt, nasjo-
nalt og internasjonalt. En stor del av undervisningen 
er spesifikt rettet mot helsearbeidere innen pallia-
sjon i regionen. Enheten har bidratt til planlegging 
av og gitt undervisning på utdanningsinstitusjoner i 
regionen som har videreutdanning i kreftsykepleie og 
palliasjon.

Flere av kursene arrangeres årlig. Kursene blir 
evaluert av deltagerne mht. innhold, form og 
læringsutbytte. Tilbakemeldingene diskuteres av 
kurskomitéene i evalueringsmøter i etterkant av kur-
sene og eventuelle justeringer blir foretatt dersom 
kurset skal gjentas. Alle kursene er blitt godt eva-
luert. Den årlige regionale samlingen for palliative 
team/sentra på sykehus i regionen sikter både mot 
å belyse praksis, kunnskapsbakgrunnen og aktuelle/
eventuelle nye tema. 

Undervisningsaktiviteten er dessverre blitt noe 
redusert fra foregående år pga. den pågående 
pandemien. Antall forelesninger (à 45 min) samlet 
for enheten var 323 timer i 2020. Det er en klar 
reduksjon fra 2019 (557 timer). Dette skyldes i 
hovedsak pandemien som påvirket alt av utdanning, 
kurs og konferanser gjennom året, i tillegg til at en 
av professorene ved KLB gikk av med pensjon. Mye 
er blitt avlyst, utsatt og digitalisert. Digitaliseringen 
har vært krevende å få på plass rent teknisk, samt at 
det ble behov for intensiv opplæring av de ansatte. 
Kontorsituasjonen for KLB (flere felleskontor) har 
medført at ansatte i stor grad har vært på hjemme-
kontor, noe som til tider har vært svært krevende for 
virksomheten. 

Undervisningen i palliasjon av medisinerstudenter på 
UiO er vesentlig økt i kvalitet og omfang, og enheten 
har også hatt ansvaret for og gjennomført det første 
obligatoriske kurset i palliasjon og smertebehandling 
for LIS i onkologi. I tillegg har KLB hatt ansvar for å 
utvikle et e-læringsprogram for medisinerstudenter 
ved UIO om palliativ kreftbehandling som ble ferdig-
stilt i 2020. I tillegg til de rapporterte aktivitetene 
har ansatte på enheten hatt forelesninger, fremlegg 
og presentasjoner i internasjonale fora på i alt 10 
timer.

Formidling
Enhetens nettside står sentralt i formidlingssammen-
heng og er rettet mot helsepersonell. Den inneholder 
jevnlig oppdatert informasjon om praktisk palliasjon, 
nyheter fra fagfeltet, oversikt over nasjonale og inter-
nasjonale arrangementer av relevans for helse-
personell som arbeider med palliasjon og aktuelle 
artikler Det legges spesielt vekt på gode 
oversiktsartikler om praksisnære og aktuelle tema.

Nettsiden hadde ca. 4000 oppslag i 2020. Nettsiden 
støttes av en Facebook-side (ca. 1000 følgere) hvor 
det varsles fortløpende om nyheter som publiseres 
på nettsiden, samt andre aktuelle nyheter innen 
fagområdet.

Stortingsmelding 24 «Lindrende behandling og 
omsorg – Vi skal alle dø en dag. Men alle andre 
dager skal vi leve» ble behandlet i Stortinget 30.
september 2020. KLB deltok i den digitale høringen i 
Helse- og omsorgskomitéen og fremla kompetanse-
tjenestenes synspunkter på meldingen. Det ble 
fattet viktige vedtak i Stortinget av stor betydning 
for utviklingen av fagområdet. Ansatte har vært 
svært delaktige i dette arbeidet, bl.a. gjennom koor-
dinering av kompetansetjenestenes arbeid, gjennom 
kontakt med politikere og media.

Den planlagte Landskonferansen i palliasjon som 
skulle vært arrangert i september 2020, ble som 
følge av pandemien flyttet til mars 2021. 
Planleggingen har lagt beslag på store ressurser fra 
enheten i 2020. KLB er samarbeidspartner og lokal 
arrangør med ansvar for den praktiske, lokale 
gjennomføringen. Konferansen arrangeres i 
fellesskap av Norsk Forening for Palliativ Medisin 
og Norsk Palliativ Forening. Jon Håvard Loge / Nina 
Aass og Torunn Wester har vært med i 
hovedkomiteen for konferansen, og konferansens 

Aleksandra Pirnat* Postdoc, 100% stilling, 
engasjement

Rebecca Rootwelt* PhD-stipendiat, 100% 
stilling, engasjement

Astrid Karlsson* PhD-stipendiat, 100% 
stilling, engasjement

*Ansatte i forskerstilling finansiert av eksterne midler
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vitenskapelige komité er blitt ledet av Asta Bye. 

To ansatte ved KLB har bidratt med egne kapitler og 
revidering av Oxford Textbook of Palliative Medicine.

Enheten har arrangert 9 kurs/konferanser i 2020 for 
ulike grupper av helsepersonell. En av disse var en 
internasjonal forskerkonferanse i regi av PRC som 
ble avholdt digitalt med over 300 deltakere fra hele 
verden. 

Tittel: Type kurs: Merknad:

Kreft i allmennpraksis – fra 
forebygging til palliasjon 12. - 13 
februar 2020

Kurs over 2 dager for allmennleger i 
samarbeid med Legeforeningen

Deltakere fra hele landet

Palliasjon og smertebehandling 
11. - 13. november 2020

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

Deltakere fra hele verden, (digitalt)

Models of Integrated Oncology and 
Palliative Care: How to optimize 
symptom management
4. -5. desember 2020 

Den 10. Internasjonale konferansen i 
regi av PRC i samarbeid med 
Kreftforeningen 

Deltakere fra hele verden, (digitalt)

Nettverkssamling for sosionomer 
innen palliasjon 15. september 2020

For sosionomer i regionen (digitalt)

Halvdagssamling for ledere av 
ressurssykepleiernettverk i regionen
27. oktober 2020

Fra regionen (digitalt)

Seminardag for palliative sentre 
CSNAT 3. mars 2020

Fra regionen (digitalt)

Erfaringskonferanse for brukere av 
CSNAT 17. november 2020

Fra regionen (digitalt)

Regional konferanse for palliative 
team/sentra i regionen 16. januar 
2020

Deltakere fra sykehus i regionen

Konferanse for prosjektledere i 
kommunehelsetjenesten, prosjekter 
i lindrende behandling 
26. november 2020

I samarbeid med Fylkesmannen i 
Vestfold og Telemark og Fylkesman-
nen i Oslo og Viken

(digitalt)

Veiledning og bi-veiledning av 
phd-kandidater

120 timer

Innlegg i Dagens Medisin om 
spesialistutdanning for leger i 
palliativ medisin

Oppslag i media

Oversikt over kurs og konferanser, annen formidling



6

Kvalitetsverktøy
Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i 
kreftomsorgen har vært gjenstand for oppdatering 
også i 2020. KLB har en representant i gruppen ned-
satt av Helsedirektoratet og deltatt aktivt i arbeidet 
med revidering og oppdatering av denne nasjonale 
retningslinjen. 

KLB har gjennom 2020 vært ansvarlig for 
implementering av Carer Support Needs Assessment 
Tool (CSNAT) i regionen. CSNAT er et klinisk verk-
tøy for systematisk kartlegging av behov for støtte 
hos pårørende til alvorlig syke. Arbeidet i 2020 har 
bestått i opplæring av brukersteder i regionen, samt 
utarbeidelse av et e-læringsprogram i samarbeid 
med Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS. 

En ansatt sitter i referansegruppen for arbeidet i 
Helsedirektoratet knyttet til Pakkeforløp hjem for 
kreftpasienter. KLB har ansvar for å oppdatere det 
nasjonale registeret over palliative virksomheter i 
regionen. 

KLB har vært involvert i arbeidet med nasjonale 
retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene 
(RETHOS), både for leger i spesialisering og for kreft-
sykepleierutdanningen. Det har vært gitt innspill til 
arbeidet med retningslinjene og i høringssammen-
heng.

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 
(UL). Sosionomen på KLB har definert 20 % av sin 
stilling som klinisk sosionom ved SLB og tilser derfor 
pasienter og deltar i seksjonens tverrfaglige team. 
Vedkommende hadde i 2020 35 ny-henviste 
pasienter som var inneliggende ved SLB sengepost.

Nettverk 
De etablerte ressurssykepleiernettverkene og 
sosionomnettverket er gode kanaler for å imple-
mentere nasjonale retningslinjer og for å fremme 
kunnskapsbasert praksis. KLB deltar fast i styrings-
grupper/driftsgrupper for de fylkesvise 
kompetansenettverkene for sykepleiere i regionen 
(i alt ca. 1200 deltagere fra kommune- og spesialist-
helsetjenesten). En av de ansatte har et hoved-
ansvar for nettverksarbeidet i enheten, og de 

fylkesvise nettverkene er fordelt mellom øvrige 
ansatte. Sosionomen på KLB har driftsansvar for 
Kompetansenettverk av sosionomer i lindrende 
behandling i regionen.

Det arrangeres en årlig samling for lokale ledere av 
de fylkesvise nettverkene, for å utveksle erfaringer 
og knytte kontakter med andre. På tross av 
pandemien har det vært god aktivitet rundt omkring 
i nettverkene i 2020, både i form av kurs og annen 
type opplæring.

Deltakelse i råd og utvalg
KLB sitter i nasjonale arbeidsgrupper og har jevnlig 
kontakt og årlige møter med de andre 
kompetansetjenestene i lindrende behandling. For å 
utveksle erfaringer og bidra med støtte i en 
oppbyggingsfase har KLB også gjennomført 
regelmessige møter med Regionalt palliativt team 
for barn og unge (PALBU) ved OUS. 

Helsedirektoratet lyser årlig ut tilskuddsmidler til 
prosjekter innen lindrende behandling som 
kommunene kan søke på. KLB er saksbehandler for 
disse søknadene i samarbeid med Fylkesmannen 
i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og 
Viken. Dette er et svært nyttig samarbeid for KLB og 
gir en god innsikt i statsforvaltningen.

Forskning
European Palliative Care Research Centre – PRC og 
KLB

European Palliative Care Research Centre – PRC er 
forskningsdelen av KLB med hovedfinansiering fra 
Kreftforeningen og OUS. PRCs ledelse og adminis-
trasjon holder til på KLB. PRC er Kreftforeningens 
senter for pasientsentrert behandling. 
Kreftforeningens brede nettverk og kontaktflate gir 
PRC og KLB utvidete muligheter for samarbeid med 
flere lokale og nasjonale organisasjoner og institu-
sjoner og bidrar til økt formidling og implementering 
av forskningsresultater. 

Forskningen er basert på samarbeid i prosjekt-
baserte nasjonale og internasjonale nettverk som 
i hovedsak utgjøres av PRCs 18 internasjonale and 
8 norske samarbeidende sentre i Europa, Canada 
og Australia. Lokaliseringen av PRC til KLB er av stor 
betydning for pågående og fremtidig forskning ved 



7

enheten. PRC planlegger og gjennomfører nasjonale 
og internasjonale studier, primært relatert til 
palliasjon innen 7 områder; smerter/andre 
symptomer, kartlegging/klassifisering, ernæring/
kakeksi, psykososial helse/livskvalitet, opplæring/
formidling, helsetjenesteforskning og translasjons-
forskning. Samtlige forskningsaktiviteter har et pasi-
entsentrert fokus. Dette gjør KLB til en aktiv partner 
i ett av de sterkeste internasjonale forskningsnett-
verkene innen palliasjon. 

Hovedmålsettingen er at kreftpasienter får best 
mulig evidens-basert pasientsentrert behandling 
under og etter kreftbehandlingen. Dette innebærer 
forbedring av klinisk praksis innen de overnevnte 
områder gjennom implementering av forsknings-
resultater og utdanning.  

Forskningsaktiviteten ved KLB
Forskningsgruppen på KLB er tverrfaglig sammen-
satt. Seniorene i 2020 var hhv. onkolog, psykiater, 
sykepleier og ernæringsfysiolog og har 
regelmessige møter. Alle forskerne bidrar aktivt på 
kurs, veiledning og i annen formidlingsaktivitet i regi 
av KLB. Dette anses som viktig både for forskerne og 
for enheten. Forskningsveiledningen har inkludert 
kandidater både i og utenfor regionen. Samarbeid 
med universitet og høyskoler innenfor forskning og 
undervisning er veletablert og velfungerende. 
Samarbeid med andre sykehus i regionen om 

forskning er i hovedsak prosjektbasert. Forskerne 
deltar i flere prosjektbaserte nettverk. En rekke 
sykehus i regionen deltar i disse nettverkene. 
Prosjektbaserte forskningsnettverk er funnet å være 
den mest hensiktsmessige formen for å fremme 
forskningssamarbeid i regionen. 
Forskningssamarbeidet inkluderer også samarbeid 
med to universiteter i regionen (UiO og OsloMet). 
Forskningssamarbeidet inkluderer videre samarbeid 
med andre sykehus og akademiske sentra i landet, 
samt internasjonale samarbeidspartnere.

Årlige forskningskonferanser er en sentral aktivitet 
for PRC/KLB. Konferansen i 2020 ble avholdt digitalt.
Forskerne ved KLB har en prosjektportefølje som 
av ulike årsaker ikke bare dekker palliasjon. Dette 
skyldes tidligere ansettelsesforhold, bistillinger ved 
universitet, spesiell ekspertise og deltagelse i for-
skjellige forskningsnettverk. Vitenskapelige artikler 
inkluderer også artikler fra andre populasjoner og 
forskningsområder enn palliasjon.

Forskningsaktiviteten i 2020 var stor med 31 
publiserte artikler. Et så stort antall publiserte 
artikler fra en liten forskningsgruppe vurderes som 
en meget høy produksjon. I tillegg har forskere ved 
PRC vært hoved- eller medveiledere i tre 
doktorgrader som ble forsvart i 2020. 

PhD- kandidat Tittel avhandling Tidspunkt disputas, veileder fra 
KLB

Synne-Kristin Hoffart Bøhn Lifestyle and Adverse Effects in 
Selected Norwegian Cancer Patients 
and Survivors

Disputerte januar 2020.

Hovedveileder Lene Thorsen.
Medveileder fra KLB Jon Håvard Loge

Lene Kirkhus Assessment and impact of frailty and 
comorbidity in older cancer patients

September 2020. Hovedveileder 
Marit Jordhøy.

Medveileder fra KLB Marianne 
Jensen Hjermstad

Hilde Krogstad Symptoms – prevalence and elec-
tronic assessmen

November 2020.

Hovedveileder fra KLB Marianne 
Jensen Hjermstad

Avlagte doktorgrader
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Nedenfor følger en opplisting av de enkelte 
forskningsprosjektene som ansatte ved KLB deltar i: 

PROMsPOL, systematisk symptomkartlegging og 
sykepleierledete pasientforløp. Pilotstudie.
Marianne Jensen Hjermstad, Oslo 
universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2020 – 
2021. Deltakende helseregion: HSØ

Update of an EORTC manual for reference data 
Madeleine Pe, Internasjonal institusjon. Prosjekt-
periode: 2020 – 2021. Deltakende helseregion: HSØ

PALLION - a cluster-randomized trial of early 
palliative care 
Marianne Jensen Hjermstad, Oslo 
universitetssykehus. Prosjektperiode: 2015-2022.                                  
Deltakende helseregion: Helse Vest, Helse Sør-Øst, 
Helse Nord og Helse Midt-Norge.

The MENAC trial. A randomised, open-label trial of 
a Multimodal Intervention 
Stein Kaasa, Oslo universitetssykehus HF. Prosjekt-
periode: 2015-2021.Deltakende helseregion: Helse 
Sør-Øst og Helse Midt-Norge.

Development of a questionnaire to measure IADL 
in patients with brain metastases: Phase IV field 
testing. 
Linda Dirven, Internasjonal institusjon. Prosjekt-
periode: 2019 – 2021.  Deltakende helseregion: HSØ

Brain metastases in Norway - improved 
classification and treatment - BrainMet. 
Marianne Jensen Hjermstad, Oslo 
universitetssykehus HF. Prosjektperiode: 2017-2022.
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse 
Midt-Norge

Malnutrition and graft-versus-host disease.  
Per Ole Iversen, Oslo universitetssykehus HF. 
Prosjektperiode: 2016-2024. Deltakende 
helseregion: Helse Sør-Øst

Sleep quality in patients with advanced cancer 
Pål Klepstad, St.Olavs Hospital/NTNU. Prosjekt-
periode: 2015 – 2020.  Deltakende helseregion: HSØ

Development and implementation of Eir, an 
electronic symptom assessment tool, in cancer 
care. 
Stein Kaasa, Oslo universitetssykehus HF. Prosjekt-
periode: 2015-2020. Deltakende helseregion: Helse 
Sør-Øst og Helse Midt-Norge.
Kreft hos eldre: Forekomst og betning av 
aldersrelaterte problemer. En prospektiv 
observasjonsstudie.                                                                                                                              
Marit Jordhøy, Sykehuset Innlandet HF. Prosjekt-
periode: 2012-2020. Deltakende helseregion: Helse 
Sør-Øst

Factors influencing the implementation of quality 
indicators in palliative cancer care: “IMPACT”. 
Yvonne Engels, Internasjonal institusjon. Prosjekt-
periode: 2013 – 2022. Deltakende helseregion: HSØ

The Palliative Radiotherapy And Inflammation 
Study – PRAIS. 
Pål Klepstad, NTNU. Prosjektperiode: 2014-2020.                                                                                    
Deltakende helseregion: Helse Sør-Øst og Helse 
Midt-Norge
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