
Lindrende behandling – samhandling 
og bruk av teknologi i hjemmet
Kreftforeningen ga i 2016 et tilskudd til bydel St. Hanshaugen for å utvikle bedre 
samhandling og teste ut bruk av ny teknologi i hjemmetjenesten rettet mot kreft-
pasienter i palliativ fase. På møtet vil du høre mer om erfaringene fra dette arbeidet 
samt møte fagpersoner og teknologileverandører som jobber med nye tjenester. 
Ambisjonen med dagen er å belyse og diskutere hvordan teknologi kan brukes for 
å utvikle nye og bedre tjenester for lindrende behandling i Norge. 

Vi ønsker med dette å invitere deg til å delta på vårt arrangement 7. mars. 

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen, Oslo kommune v/ Bydel St.Hanshaugen, 
Lovisenberg Diakonale Høgskole og Norway Health Tech 

INVITASJON

Meld deg
på her

Torsdag 7. mars  
kl. 1130–1530

Sted: Kreftforeningens 
Vitensenter, Kongens gate 6 
i Oslo.
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PROGRAM
1130 Lunsj
1200 Velkommen ved avdelingsleder Kirsten Haugland i Kreftforeningen.
 Kreftforeningens rolle i prosjektet ved spesialrådgiver Bente Øverli i Kreftforeningen.

DEL 1  Erfaringer med bruk av teknologi i oppfølgingen av brukere i palliativ fase i Bydel St. Hanshaugen
1215 Om arbeid med utprøving av teknologi for hjemmebaserte palliasjonstjenester i Bydel St. Hanshaugen i Oslo  
 ved prosjektleder Thomas Lystad, kreftkoordinator Johanna Duhs Kvisle, Tonje Teigene Heyn og Hilde 
 Nyheim-Larsen fra oppfølgingssenteret.
1245 Erfaringer fra arbeidet med følgeforskningen utført av Simen Alexander Steindal, førsteamanuensis   
 Lovisenberg diakonale høgskole.

DEL 2  Om samhandling og bruk av teknologi i palliasjon 
1255  NOU 2017:16 – På liv og død – utfordringer og hovedanbefalinger. 
 Erfaringer fra arbeid med samhandling sykehus, kommune og fastlege – Orkdalsmodellen
 ved Stein Kaasa, avdelingsleder for kreftavdelingen ved OUS og professor II ved Oslo Universitetssykehus.
1320 Pause
1340 Helseregionen Kongsvinger – oppstart av innovativt prosjekt for samhandling mellom sykehus og kommuner  
 og bruk av teknologi.
1355 Helsedirektoratet orienterer om status på arbeid med teknologi for avstandsoppfølging     
 ved Siw Helene Myhrer, seniorrådgiver Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering.
1410 Utvikling av teknologi for avstandsoppfølging ved Håkon Dahle, Dignio.

DEL 3  Diskusjon og panelsamtale 
1425 Dialog – rundeborddiskusjon og kommentarer i plenum med paneldeltakere.
 På pasientens premisser – Hvordan sikre en pasienttilpasset oppfølging. 
 Teknologi for avstandsoppfølging – muligheter og begrensninger for oppfølging og samhandling sett fra de   
 ansattes perspektiv. 
 Fra pilot til ordinær drift. 
1525  Oppsummering og avslutning.
1530 Slutt

Arrangører:

http://www.deltager.no/kreftforeningen/lindrende_behandling
http://www.deltager.no/kreftforeningen/lindrende_behandling

