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Lovisenberg Lindring og 
Livshjelp 

Lovisenberg Lindring og Livshjelp gir lindrende 
behandling, pleie og omsorg til kronisk syke 
kreftpasienter, pasienter med annen alvorlig, kronisk 
lidelse og døende. Arbeidet tar utgangspunkt i den 
enkeltes behov og målet er livskvalitet til tross for 
alvorlig sykdom.  

Avdelingen feiret 25 år i 2019. Dette var en anledning 
til å stoppe opp, se tilbake på veien som er gått, og en 
mulighet til å se fremover. Hvor går veien videre?        
De som startet Hospice Lovisenberg var idealistiske og 
modige da de i 1994 etablerte en dagpost for 
uhelbredelig syke kreftpasienter. Gjennom 25 år har 
«hjertebarnet» utviklet seg til en ung voksen. 
Pasientbehandling og kompetanseformidling går hånd i 
hånd. Ingen blir 25 år uten å gå gjennom utfordrende 
og noen ganger smertefulle forandringsprosesser.     
Slik har det også vært for Lovisenberg Lindring og 
Livshjelp. Drivkraften har vært å bedre omsorgen for 
alvorlig syke pasienter og deres pårørende, samt å 
skape større åpenhet rundt døden.  

Vi står ved et veiskille. Vi behandler stadig flere 
pasienter i en tidligere fase av sykdommen. Fra å være 
en enhet for pasienter primært i livets siste fase er både 
Døgnenheten og Livshjelpsenteret i dag blitt et tilbud 
også til pasienter som har mer enn få uker igjen å leve. 
Navnet er ikke lenger dekkende. Vi valgte i anledning 
jubileet 11.oktober å endre navn fra Hospice 
Lovisenberg til Lovisenberg Lindring og Livshjelp.  

Kjernen i vår virksomhet ligger fast. Vi vil fortsatt ha et 
spesielt ansvar for å ivareta omsorgen for de mest 
komplekse palliative pasientene. Vi vil fortsette å 
videreutvikle og spre kompetansen på livets siste fase 
til spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. I tillegg vil vi gjennom nye 
satsningsområder bidra til å realisere tiltak i NOU 
2017:16 og den kommende stortingsmeldingen.         
Vår strategi for perioden 2020-2025 legger føringer for 
veien videre.  

Jubilanten har som mål å være framoverlent og i front 
også de kommende år. Vår virksomhet er og vil alltid 
være fundamentert på hospicefilosofiens kjerneverdier. 

 

For ledergruppen,  

Joran Slaaen 
Seksjonsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledergruppa 

Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

• Avdeling i Medisinsk klinikk ved   

Lovisenberg Diakonale Sykehus 

• Palliativt Senter med regional funksjon 

• Utdanningssted til kompetanseområde  

palliativ medisin for leger 

• Enheter: 

� Lindrende døgnenhet 

� Livshjelpsenter 

� Kompetanseenhet 

• Frivillighetstjeneste og våketjeneste 

Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

• Arbeider for best mulig symptomlindring 

og livskvalitet gjennom hele 

sykdomsforløpet for pasienter og deres 

pårørende i møte med livstruende 

sykdom 

• Arbeider tverrfaglig med forebygging og 

lindring av smerte og andre problemer 

av fysisk, psykisk, psykososial og 

åndelig/eksistensiell art 

• Arbeider rådgivende og konsultativt for 

kompetanseoverføring til 

samarbeidspartnere 

• Arbeidet er fundamentert på 

hospicefilosofiens kjerneverdier 
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Strategi 2020-2025 

Strategien forteller hvor Lovisenberg Lindring og 
Livshjelp vil rette innsatsen i perioden fram mot 2025. 
Årlige handlingsplaner viser hvordan LLL skal gjøre en 
forskjell innenfor de respektive områdene. 

Satsningsområder 
Videreutvikle Lovisenbergmodellen for lindrende 
behandling, pleie og omsorg gjennom tidlig 
integrasjon, pasienttilpassede forløp og 
kompetanseoverføring 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

• Vært i front og banet vei gjennom endring og   
interaksjon med samarbeidspartnere 

• Bidratt til styrket kvalitet på palliasjon i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Etablert en modell for gjensidig hospitering for 
sykepleiere mellom vår Døgnenhet og 
helsehus/langtidshjem 

• Bidratt aktivt til tidlig integrasjon av palliasjon i 
poliklinikk kreft, blodsykdommer og lindring 

• Økt kompetansen på tidlig palliasjon 
• Tatt i bruk flere kartleggingsverktøy (CSNAT, 

CODE m.fl.)  
• Innført rutinemessig bruk av forberedende 

samtaler 

Være en foregangsenhet i palliativ behandling 
gjennom kontinuerlig fag-, forskning- og 
kompetanseutvikling 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

• Egenprodusert forskning på master og 
doktorgradsnivå tilknyttet Kompetanseenheten 

• Bidratt til etablering og samarbeid om aktuelle 
prosjekter innen palliasjon med andre aktører både 
lokalt og regionalt 

• Et ressurssenter for End of Life Care 

Palliasjon til andre diagnosegrupper 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

• Etablert dagbehandlingstilbud til pasienter med 
KOLS og evt. flere diagnosegrupper i samarbeid 
med Medisinsk poliklinikk 

• Etablert døgntilbud for pasienter med KOLS og evt. 
flere diagnosegrupper 

• Integrert flere diagnosegrupper i lindrende teams 
arbeid, igangsatt og etablert et døgnkontinuerlig 
team for palliativ oppfølging av pasienter i hjemmet 
med ressurser fra spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten (ASIH). 

Mål 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp skal: 

1. Med grunnlag i hospicefilosofien, 

kontinuerlig utvikle kunnskap og 

erfaring om behandling, pleie og omsorg 

av alvorlig syke og døende, og 

ivaretagelsen av deres pårørende 

2. Gi optimal helhetlig behandling, pleie og        

omsorg i et tverrfaglig miljø 

3. Videreutvikle tilbudet ved tidlig 

integrasjon og inkludering av forskjellige 

diagnosegrupper 

4. I interaksjon med ulike 

samarbeidspartnere bidra til at 

pasienten skal kunne være hjemme så 

lenge som ønskelig 

5. Være ledende på vårt nivå i 

kompetanseutvikling og 

kompetanseformidling innen lindrende 

behandling i Norge 
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Åpenhet om døden 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

• Vært pådriver for at helsevesenet har 
kompetanse til å ivareta/behandle den døende 
pasient og dennes familie 

• Økt kvalitet og systematisk oppfølging av 
pårørende og etterlatte ved bruk av CSNAT og 
CODE 

• Påvirket til økt åpenhet om døden i samfunnet 
generelt og helsevesenet spesielt 

• Bidratt til- og påvirket prioriteringsdebatten 
• Bidratt til systematisk bruk av forberedende 

samtaler 

Finansiering av kompetanseoverføring 
Innen 2025 har Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

• Bidratt til finansieringsordninger for 
kompetanseoverføring mellom 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten  

• Bidratt til utvidelse av kompetanseenheten og   
finansieringen av enheten i ordinær drift 

• Bidratt til fast praksisrullering av LIS’ene i 
Medisinsk klinikk til Døgnenheten 
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Organisering og personal 

Organisering 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp er en avdeling i 
Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

Seksjonsleder rapporterer til klinikksjef og deltar 
sammen med avdelingsoverlegen i klinikkens 
ledergruppe. 

Lovisenberg Lindring og Livshjelp har følgende 
enheter: 

• Lindrende døgnenhet  
• Livshjelpsenter 
• Kompetanseenhet 

Organisatorisk har avdelingen en ledergruppe 
bestående av seksjonsleder, avdelingssykepleier på 
Livshjelpsenteret, avdelingssykepleier på Lindrende 
døgnenhet og avdelingsoverlege. 

Personal 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp har 39.6 stillinger 
fordelt på følgende profesjoner: Lege, sykepleier, 
fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, 
prest, sosionom, kokk og konsulent. I tillegg har vi 
kjøkkenassistenter og frivillige. To av de ansatte 
innehar funksjonen som barnekoordinatorer i 
Medisinsk klinikk. 

 

 Lindrende 

Døgnenhet 

Livshjelp-

senteret 

Kompetanse-

enheten 

Totale 

årsverk 

Kommentar 

Seksjonsleder      1.0  

Avdelingssykepleier 1.0 1.0  2.0  

Ledende sykepleier 1.0   1.0  

Sykepleiere 19.4 5.5 0.8 25.7 1.8 finansiert fond 

Lege 3.4 0.9  4.3 0.2 avd.overlege 

6.delt vakttjeneste 

Kokk 0.8 0.2  1.0  

Konsulent 1.0 0.4  1.4  

Prest** 0.5 Henvisning  0.5  

Ergoterapeut* 0.4 0.2  0.6  

Fysioterapeut** 1.1 0.4  1.5  

Klin.ern.fysiolog* 0.4 0.2  0.6  

Sosionom ** Henvisning Henvisning  0.0  

Sum 29.0 8.8 0.8 39.6 Fordelt på 62 personer 

* Ansatt i Medisinsk Klinikk **Ansatt i andre klinikker sykehuset 

Ledelsen 

Seksjonsleder Joran Slaaen 

Avdelingsoverlege Are K. Normann 

Avdelingssykepleier Livshjelpsenteret Rigmor 

V. Lindahl 

Avdelingssykepleier Døgnenheten Bente 

Westad 

Tilbud personalet 

Felles 

• Prosessorientert erfaringslæring vår og 

høst 

• Veiledningsgrupper vår og høst 

• Hvilepuls i kapellet x 1 pr. uke 

• Mer fagspesifikke tilbud, se s.13 

• Ulike sosiale tilbud 

Døgnenheten: 

• Veiledning og debrifing ad hoc 

• Refleksjon 30 min. hver tirsdag og 

annenhver fredag  

• Mindfullness x 1 pr. uke  

Livshjelpsenteret: 

• Summemøte x 1 pr. uke 

• Refleksjon 30 minutter annen hver uke  
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Livshjelpsenteret 

Pasientbehandling 
Vi tilbyr lindrende behandling til pasienter fra tidlig til 
sen palliativ fase for å yte riktig hjelp til riktig tid. 
Livshjelpsenteret ønsker å bidra til at pasienter og 
pårørende kan leve best mulig med sykdom og bidra til 
en trygg hjemmesituasjon i samarbeid med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
Fransiskushjelpen.  

Lindrende poliklinikk 
Poliklinikken gir tverrfaglig vurdering og oppfølging til 
pasienter og pårørende i Lovisenberg sektor, har 
kartleggingssamtaler med pasienter henvist til 
dagbehandling og henviser til andre tilbud ved 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp etter behov.  

Høsten 2019 tok vi i bruk Carer Support Needs 
Assessment Tool (CSNAT) for å kartlegge pårørendes 
behov for støtte som omsorgsgivere. Målet er at alle 
pårørende skal få tilbud om systematisk oppfølging ved 
behov. 

Lindrende dagbehandling for kreftpasienter 
Et tverrfaglig gruppetilbud med fokus på livsmestring 
til hjemmeboende pasienter i Oslo og omegn. Det tilbys 
i utgangspunktet 3 måneders opphold med oppmøte en 
dag i uken. Fokus er mestring og livskvalitet gjennom 
undervisning, bevegelse, avspenning og 
samtalegrupper, samt individuell oppfølging. Ved 
behov forlenges oppholdet med 3 måneder. 
Dagpasienter kan få tilbud om en ukes innleggelse på 
Lindrende døgnenhet. 

Kurs for pårørende og etterlatte 
Livshjelpsenteret tilbyr kurs til pårørende og etterlatte 
av kreftpasienter og pasienter med annen alvorlig 
somatisk sykdom. Ved å formidle kunnskap, dele 
erfaringer og skape et møtested for mennesker i en 
krevende livssituasjon ønsker vi at pårørende og 
etterlatte skal oppleve trygghet og livsmestring. 
Metodene som benyttes er en kombinasjon av 
individuell tilnærming og undervisning i gruppe, med 
dialoggruppe i etterkant.  

Kompetanseformidling 
Vi arbeider systematisk med kompetanseformidling 
innen palliasjon i møte med samarbeidspartnere innad 
i eget sykehus (LDS) og i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

 

Kriterier for opphold 
• Uhelbredelig sykdom 

• Behov for avansert smerte og 

symptomlindring 

• Psykososial og eksistensiell problematikk 

• Behov for spesialisert lindrende 

behandling over tid 

Pasientbehandling 

Lindrende poliklinikk 

• Konsultasjoner totalt  259 

• Hjemmebesøk   2 

Lindrende dagbehandling kreft 

• Oppmøte x 1/uke i 3 måneder 

• Antall oppmøter  550 

• Antall pasienter  65 

• Gj.snitt alder   65,3 

• Gj.snitt antall besøk  8,5 

Lindrende team LDS 

• Lege tilsyn pasient  130 

• Sykepleier tilsyn pasient  640 

• Rådgivning u/tilsyn  101 

• Palliativ kode (B0021)  120 

 

Kurs for pårørende og etterlatte 

• Pårørendekurs x 2: 29 deltagere 

• Etterlattekurs   x 2: 17 deltagere 
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LDS 
Lindrende team gir veiledning og råd til personalet på 
de medisinske postene, og introduserer pasienter og 
pårørende for de ulike tilbudene ved Livshjelpsenteret.  

Teamet samarbeider tett med sykepleiere og leger for å 
bidra til at den palliative pasient og de pårørende blir 
helhetlig ivaretatt ved innleggelse på LDS. Spesielt 
ivaretas dette ved å prioritere deltakelse på tverrfaglige 
møter ved de medisinske postene. Alle pasienter som 
søkes fra sykehuset til Lindrende døgnenhet vurderes 
av teamet. 

Det undervises i aktuelle tema, både «bedside» og i 
større grupper på fagdager. Teamet bistår i opplæring 
og igangsetting av for eksempel smertepumper, og 
tilbyr oppfølging ved behov. Refleksjon og veiledning i 
grupper og individuelt tilbys regelmessig til de 
medisinske postene. Nytt av året er oppstart av 
veiledning i gruppe for sykepleiere som har ansvar for 
studenter i praksis. I tillegg er det gitt ad hoc veiledning 
i spesielle situasjoner. Det er i 2019 gitt undervisning i 
form av «morgendrypp», en 10 minutters undervisning 
på starten av dagen på medisinske sengeposter i 
relevante tema.   

Lindrende team har bidratt aktivt i prosjektet for 
planlegging av det nye polikliniske tilbudet for 
medikamentell kreftbehandling og palliasjon. Tilbudet 
vil fra oppstart mars 2020 organisatorisk være 
tilknyttet medisinsk poliklinikk. Seksjonsleder har ledet 
prosjektarbeidet, avdelingsoverlegen har sittet i 
prosjektgruppe og to arbeidsgrupper. I tillegg har to 
sykepleiere og en overlege deltatt i arbeidsgrupper. 

Kommunehelsetjenesten - Hjemmetjenesten 
Kreftkoordinatorene i egen sektor er nøkkelpersoner i 
samarbeidet vedrørende kompetanseoverføring til 
kommunehelsetjenesten. Lindrende team tilbyr faglig 
veiledning til kreftkoordinatorene en gang per måned 
og har faste samarbeidsmøter. I samarbeid med 
kreftkoordinatorene kan hjemmetjenesten få tilbud om 
undervisning og veiledning.  

Det ble arrangert fagdag for helsepersonell fra 
hjemmetjenesten og helsehus/langtidshjem i mai.  

Til svært komplekse pasienter kan teamet være med på 
hjemmebesøk sammen med kreftkoordinator eller 
hjemmetjenesten.  

Kommunehelsetjenesten - Helsehus og 
langtidshjem 
Lindrende team gir veiledning og råd i lindrende 
behandling, pleie og omsorg til personalet på 9 
langtidshjem samt Lilleborg Helsehus i Lovisenberg 
sektor, Gatehospitalet og Hospice/lindrende enhet ved 

Kompetanseformidling 

Metoder:  

• Deltagelse på visitt 

• Bed side teaching 

• Refleksjon/veiledning 

• Undervisning 

• Hospitering 

LDS 

• Veiledning: MIO, post 6 og post 7 

• Veiledning til sykepleiere med 

studentansvar 

Kommunehelsetjenesten 

• Samarbeidsmøter med 

kreftkoordinatorene 

• Veiledningsgruppe for 

kreftkoordinatorene 

• Helsehus og langtidshjem 

• Fagdag for helsepersonell 

• Fagdag på Livshjelpsenteret  

Undervisningstema basert på Nasjonale 

faglige råd fra Helsedirektoratet 2018 

1. Forventede forandringer ved livets 

avslutning  

2. Hva kjennetegner det gode stell/det 

gode munnstell 

3. Pårørendesamarbeid 

4. Kommunikasjon og 

behandlingsavklaringer 
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Solvang Helsehus. Lindrende team har prioritert 
Hospice/lindrende enhet og Ilahjemmet med 
regelmessig sykepleier- og legevisitt. Det arrangeres 
faste dialogmøter med institusjonsleger hver 3.måned. 

Teamet har positive erfaringer med å planlegge 
undervisning på institusjonene sammen med 
fagsykepleier. Undervisning med tema basert på  
Nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet 2018 er blitt 
videreført. 

Pasientgruppen på langtidshjem blir stadig sykere, ofte 
med stor komorbiditet og behov for avansert pleie og 
omsorg. Undervisning og veiledning er prioritet, samt 
en økende bevisstgjøring på at palliasjon gjelder hele 
pasientgruppen på langtidshjem.  

Deltagelse på legevisitt på langtidshjem viser seg å 
være en god arena for samhandling og 
kompetanseoverføring. 

Teamet bidrar til å redusere unødig innleggelse/ 
reinnleggelse fra helsehus og langtidshjem til sykehuset 
og bistår personalet med oppfølging av pasienter som 
skrives ut fra de medisinske sengepostene og 
Lindrende døgnenhet (LLL).      
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Lindrende døgnenhet 

Lindrende døgnenhet er et tilbud til pasienter med 
langtkommen kreftsykdom og behov for avansert 
lindrende behandling, pleie og omsorg. Døgnenheten 
har 12 enerom og er primært et tilbud til pasienter i 
Helseregion Sør-Øst. 

Behandlingsforløp 
 

Korttids forløp    

 

 

1 – 2 ukers forløp    

 

  

Terminalt forløp 

 

Korttidsforløp: Livshjelpsenteret disponerer en seng 
til ukesopphold for pasienter som trenger et kortere 
opphold for optimalisering av smerte- og 
symptomlindring.  

1-2 ukers forløp: Alle andre pasienter får i 
utgangspunktet et tidsavgrenset opphold på 1-2 uker. 
Vi erfarer at pasienten kommer i en tidligere fase av 
sykdommen, og at flere har gjentagende innleggelser. 
Pasienter som er godt lindret og stabile i sin sykdom 
reiser som oftest hjem, alternativt til helsehus. Når 
pasienter utskrives hjem er målet at dette skal oppleves 
trygt både for pasient og pårørende. Vi har alltid 
nettverksmøte i forkant av utskrivning, og har et godt 
samarbeid med hjemmetjeneste, kreftkoordinator og 
Fransiskushjelpen.  

Terminalt forløp: Pasienter som vi antar har kort 
forventet levetid blir i enheten til de dør.  

Tilbud 

Pasienter 
Pasientene har ofte komplekse og sammensatte 
problemstillinger. Vi kartlegger hva hver enkelt pasient 
og pårørende trenger og benytter ressursene i det 
tverrfaglige teamet for å imøtekomme behovene så 
godt det lar seg gjøre. Vår oppgave er, gjennom god 

Kriterier for innleggelse 
• Uhelbredelig kreftsykdom 

• Behov for avansert smerte- og 

symptomlindring 

• Psykososial og åndelig/ eksistensiell 

problematikk 

• Over 18 år 

Statistikk døgn 
• Antall henvisninger   543 

• Antall pasienter innlagt  339 

o Utskrevet hjem   41,9 % 

o Utskrevet helsehus  10,0 % 

o Utskrevet sykehus     9,7 % 

o Døde    38,3 % 

• Pasient karakteristika 

o Antall ulike pas.  252 

o Snitt liggetid, dager 11,5 

o Snitt alder   65,4 

o Kvinner  51,6 % 

o Menn   48,4 % 

• Epikrisetid 

o Innen 1 døgn   64,8 % 

o Innen 7 døgn  98,1 % 

Livshjelpsenteret Ukesopphold 

Helsehus/hjem Tidsavgrenset 

Død Forlenget 

opphold 

Nytt på døgn 
• Tavlemøter 

• Elektronisk vaktbok med oppgaver 
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helhetlig lindring, å bidra til at livet blir best mulig både 
for pasient og pårørende. 

Pårørende 
Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av 
helhetstenkningen. Vi er opptatt av hvilke behov de 
pårørende har, og tilbyr samtaler for å kartlegge dette. 
Barn og unge har også krav på informasjon og 
ivaretakelse, og det er et mål at de skal føle seg 
velkomne og trygge. Alle får tilbud om 
pårørendesamtaler, familiesamtaler og oppfølging av 
barn som pårørende både i forkant av, under og etter 
dødsfall.  

Etterlatte 
Målet for denne delen av vårt arbeid er at etterlatte skal 
oppleve støtte til å mestre et liv uten den de har mistet.     
Vi inviterer til samtale med primærsykepleier 4-6 uker 
etter dødsfallet.  

Hver første onsdag i måneden får etterlatte tilbud om å 
delta i etterlattegruppe. Gruppene ledes av sykepleiere 
på Døgnenheten. Dette er et lavterskeltilbud med åpne 
og uformelle grupper. I samhandling med andre 
etterlatte kan deltagerne få bearbeide egen sorg og 
lære hvordan den virker inn på tanker, følelser, kropp 
og relasjoner.  

Vi inviterer også til etterlattekurs i regi av 
Livshjelpsenteret. 

En sykepleier fra LLL deltar i tilbudet Sorggrupper for 
barn i regi av OUS. 

Vi innførte i 2019 CODE, et evalueringsskjema for 
etterlattes vurdering av omsorgen for døende. 

Barnekoordinator Medisinsk klinikk 
Målsettingen med arbeidet som barnekoordinator er å 
bidra til at barn som pårørende og etterlatte får 
oppfølging etter Lov om helsepersonell § 10a og b og 
Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-7a.  

Medisinsk klinikk har to barnekoordinatorer, hver i 
10% stilling, finansiert av fondsmidler. De rapporterer 
til seksjonsleder på Lovisenberg Lindring og Livshjelp. 
Seksjonsleder rapporterer til klinikksjef. 

Barnekoordinatorene har ansvar for 14 
barneansvarlige. 

Prioriterte oppgaver i 2019 

• Møte med de barneansvarlige fire ganger per 
semester for å motivere, holde dem oppdatert 
på fagområdet og dele felles erfaringer 

Etterlattegrupper 

Antall deltagere 

Deltagere totalt: 95 

Nye deltagere: 45  

Gj.snitt deltagere: 9  

Antall samlinger: 9 

Barnekoordinatorer Medisinsk 
klinikk 2019 
Spesialsykepleier Christina Brucker Finsal, LLL. 

Spesialist onkologisk fysioterapi Britt Carlsen, 

LLL. 

Enheter med barneansvarlige i 
Medisinsk klinikk 

• Medisinsk akutt mottak 

• Medisinsk intensiv 

• Hospice Sangen 

• Post 8 

• Post 7 

• Post 6 

• Medisinsk poliklinikk 

• Lindrende døgnenhet 
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• Samarbeidsmøte med leder og barneansvarlige 
på hver av de medisinske postene 

• Møte med nytilsatt fagdirektør for å bli kjent og 
avklare forventninger 

• Stand med tema «Barn som pårørende» i 
kantinen på LDS 

• Halvdagsseminar for barneansvarlige ved LDS 
vår og høst i samarbeid med koordinatorene i 
Klinikk for psykisk helsevern og Lovisenberg 
DPS 

• Undersøkelse i regi av BarnsBeste om 
barneansvarlig personell både lokalt på LDS og 
sentralt 

• En av koordinatorene deltok på seminar i regi 
av JobbAktiv med tema «Barn som pårørende 
2019» 

• Informasjon om tema i Brukerutvalg og 
Ungdomsråd ved LDS 
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Kompetanseenheten 

Kompetanseenheten (KE) har ansvar for intern 
fagutvikling, fag- og forskningsprosjekter.  

Fagarbeid 
Faglunsj er et viktig møtepunkt for undervisning, 
refleksjon og faglige diskusjoner i personalgruppen. 
Faglunsj arrangeres hver onsdag fra kl. 11.30 – 12.30.    
I 2019 valgte KE å legge artikkelgjennomgang inn i 
faglunsjen.  

Fagdager arrangeres x 4 per år. Jubileumskonferansen 
inngikk som en av fagdagene i 2019. Tema besluttes i  
TTT på bakgrunn av Handlingsplan for gjeldende år. 
Tema for fagdagene har vært familiearbeid og 
ernæring. 

Tverrfaglig Tenke Tank (TTT) består av en 
representant for hver faggruppe, en fra ledergruppen, 
ledende sykepleier og Kompetanseenheten. I 2019 ble 
det gjennomført 4 møter. Planlegging av fagdager og 
utarbeidelse av fagplaner har vært hovedanliggende på 
møtene.  

Fag- og forskningsprosjekter 
OralHAC: Munnhelse til palliative pasienter.                    
Et samarbeidsprosjekt med Institutt for klinisk 
odontologi, UiO. I 2014-2016 ble 88 pasienter inkludert 
i en randomisert kontrollert studie. Analyser og arbeid 
med prosjektet inngår i en ph.d.-studie (2020-2021) og 
studien heter nå OralHAC (Oral Health in Patients with 
Advanced Cancer). Fra januar 2020 er Ragnhild Monsen 
stipendiat i prosjektet.  

CODE: Evalueringsskjema til etterlatte ved LLL. 
Oppstart høsten 2019. Målet er inklusjon av 100 
pårørende. 

iLive: Planlegging for oppstart av forskningsprosjektet 
iLive. LLL skal i samarbeid med Kompetansesenteret i 
lindrande behandling, Helse Vest, delta i den prospektiv 
kohortstudien som skal gjennomføres i 11 land. 
Prosjektet vil gi innsikt i opplevelser og erfaringer med 
døds- og sorgprosessen hos pasienter, pårørende og 
helsepersonell. LLL skal rekruttere 40 pasienter. 

KE er representert i LDS sin forskergruppen for 
symptomer og helserelatert livskvalitet. 

 

 

Tema faglunsj 
• Delirium 

• Rettshjelp til kreftpasienter 

• Familiearbeid ved LLL 

• Palliativ strålebehandling 

• CSNAT 

• Oral helse til palliative pasienter 

• Artikkelgjennomgang 

• Uønskede hendelser 

• Refleksjon 

• Døden 

Posterpris Berlin 2019 
LLL vant 1. posterpris på the European 

Association for Palliative Care World 

Congress 2019. Det var 1800 innsendte og 

totalt 1134 godkjente postere på den 

internasjonale kongressen. 
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Presentasjoner fra LLL 
Foredrag på jubileumskonferansen: «What’s in a 

name?» ved Marianne Dahl.  

Foredrag på Fag- og Forskningsdagene HSØ og 
Landskonferansen for kreftsykepleiere: «Intimitet og 

nærhet i et sårbart landskap» ved Bente Baklund.  

Ansatte underviser på Lovisenberg Diakonale Høgskole, 
Oslo Met, VID Oslo, kurs for leger OUS, samt på 
forespørsel utenfor LDS sektor. 

Hospitanter og studenter 
Studentene i kreftsykepleie er i praksis på LLL i 5-6 
uker, palliasjonstudenter i 2 uker. De har sin praksis 
både på Døgnenheten og Livshjelpsenteret. 

Hospitanter fra ulike deler av landet hospiterer på LLL 
fra 2 dager til en uke. Det sendes ut informasjon på 
forhånd slik at de skal være godt forberedt før de 
kommer. 

Videre- og etterutdanning  
Lovisenberg Lindring og Livshjelp har tilrettelagt 
arbeidstid for følgende videreutdanninger: 
• Spesialsykepleier Lise Strand: Videreutdanning i 

veiledning og coaching ved HiOA. Avsluttet våren 
2019 

• Spesialsykepleier Anine Dagestad: Videreutdanning 
i veiledning og coaching ved HiOA. Avsluttet våren 
2019 

• Konsulent Karin Skyrud: Del 2 av Studiet for 
kontorfaglig ansatte ved VID, avsluttet våren 2019 

• Sykepleier Eirin Erland: Videreutdanning i psykisk 
helsearbeid ved Oslo Met, avsluttes våren 2020 

• Ragnhild Monsen: November 2019 stipendiat ved 
Institutt for Helse og samfunn, UiO (2020-
2021/22).  

 

 

  

Postere 
«Veiledning på liv og død – hvilken 

betydning har veiledning for 

kompetanseutvikling hos sykepleiere i det 

palliative fagfeltet?» (Landskonferansen for 

kreftsykepleiere) 

«Rekruttering av pasienter med 

langtkommen kreftdiagnose til en klinisk 

intervensjonsstudie» (Fag- og 

forskningsdager for sykepleiertjenesten HSØ) 

 «Dry mouth – a missing symptom i multiple 

assessment tools?» (EAPC, Berlin) 

Studenter: 11 
Kreftsykepleie: 
• OsloMet: 3 

• VID: 7  

Palliasjon: 

• Bergen: 1  

 

Hospitanter: 18 
• LDS, Medisinske poster: 4 

• Andre sykehus: 3 

• Helsehus/langtidshjem: 11 
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Frivillig arbeid 

Frivillighetstjeneste 
Frivillighetstjenesten er en høyt verdsatt tjeneste på 
Lovisenberg Lindring og Livshjelp. De frivillige går i 
turnusvakter på 4 timer x 2 på dagtid og er tilstede på 
både Livshjelpsenteret og Lindrende døgnenhet. Vi har 
pr. i dag en stab på 16 dyktige frivillige som hver dag 
utgjør en forskjell for pasienter, pårørende og ansatte.  

De frivillige utfører mange ulike praktiske oppgaver 
som for eksempel stell av blomster, rydding av tøy, 
bidrag med hjelp på kjøkkenet. I tillegg utfører de mer 
pasientrettede oppgaver som følgetjeneste til og fra 
sykehus, servering av forfriskninger inne på 
pasientrom, deltagelse i dagbehandlingstilbudet med 
bl.a. servering og følge til og fra pasienttransport. 

Tjenesten koordineres av en frivillig i samarbeid med 
avdelingssykepleier på Livshjelpsenteret.  

Våketjeneste 
6 frivillige er tilknyttet våketjenesten. Våketjenesten 
har i 2019 blitt tilkalt for å være hos urolige eller 
engstelige pasienter og pasienter med stor fallrisiko. 
Uro og dødsangst, samt avlastning for pårørende har 
vært bakgrunnen for å bestille våketjeneste. 
Våketjenesten har ikke vært tilstede ved dødsfall. Det 
arbeides med å øke antallet våkere for å kunne gi et 
enda bedre tilbud. Oppfølgingen av våketjenesten er 
satt i system, både individuelt og i refleksjonsgruppe. Vi 
erfarer at dette er god ivaretagelse av den enkelte 
våker og har betydning for videre utvikling av 
tjenesten.  

  

Frivillighetstjenesten 
• Regelmessig oppfølging  

• Deltagelse på faglunsj med aktuelle 

tema 

• Frivillighetstreff x 4/ år 

• Fagdag med julegrøt x 1/år 

• Julelunsj i regi av sykehuset x 1/år 

Våketjenesten 

• Våkeoppdrag: 37 
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Hospice Lovisenberg 25 år 

Jubileumskonferanse 
I anledning jubileet arrangerte Hospice Lovisenberg  
konferanse 11. oktober med tema “Lindrende 
behandling i en helsetjeneste i endring”. Konferansen 
ble raskt fulltegnet med rundt 180 deltagere fra hele 
landet. I programmet ønsket vi å speile utviklingen i 
fagfeltet palliasjon, fra omsorg for kreftpasienter i livets 
siste dager til palliasjon til flere diagnosegrupper, 
palliasjon til kreftoverlevere og nye samarbeidsformer.  

Konferansen ble åpnet av daværende eldre- og 
folkehelseminister Sylvi Listhaug. 

I avslutningsinnlegget om veien videre presenterte 
seksjonsleder Joran Slaaen navnebyttet til Lovisenberg 
Lindring og Livshjelp. 

Markering pasienter, pårørende og 
ansatte 
25 års jubileet ble feiret 8. oktober sammen med 
pasienter og pårørende på Lindrende døgnenhet og 
pasienter og ansatte i Lindrende dagbehandling på 
Livshjelpsenteret. Innholdet i dagen var historiske 
tilbakeblikk kombinert med dagens tilbud og veien 
videre, vandring på huset med innlagt informasjon og 
tilbud om å dekorere «et tre» med «hva er viktig for 
meg» lapper. Det ble servert lunsj, bløtkake og bobler.   

Festmiddag ansatte og frivillige 
Ansatte og frivillige feiret jubileet sammen med 
administrerende direktør og klinikksjef med 
festmiddag i lokalene til Oslo Militære Samfund.  
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Annet 

Internasjonalt samarbeid 

Palliasjonsprosjekt Nkhoma, Malawi    

Prosjektet er et samarbeid mellom Haraldsplass 
Diakonale Sykehus (HDS) (prosjekteier), Lovisenberg 
Lindring og Livshjelp/Lovisenberg Diakonale Sykehus 
(LDS) og Nkhoma Mission Hospital (NMH) i Malawi. 
Målet for prosjektet er å bidra til å bygge 
grunnleggende kompetanse i palliasjon ved NMH og 
tilhørende helsesentre.  

HDS og LDS har i 2019 vært på to oppdrag à to ukers 
varighet i Nkhoma. Våren 2019 ble det arrangert 
oppfriskningskurs for frivillige, religiøse ledere og kurs 
for helseovervåkningsassistenter (HSA). Høsten 2019 
ble det under besøket avholdt et 5 dagers kurs for 
helsepersonell. I tillegg til kurs og møter med teamet og 
ledelsen ved sykehuset, deltok det norske teamet på 
hjemmebesøk og i polikliniske konsultasjoner sammen 
med palliativt team. 

NMH er godt i gang med å bygge opp en modell: «To 
give care as close as possible to the patient». NMH ble i 
desember 2018 godkjent som «Level 2 (out of 3) in 
African Standards of Palliative Care». Vi ser at vår rolle, 
rådgivende og konsultativ, er avgjørende både faglig og 
økonomisk i den videre oppbyggingsfasen som 
medansvarlig for kurs, teambuilding og i 
pasientbehandling. 

Arrangement/offisielt besøk 
21. februar hadde Lovisenberg Diakonale Sykehus 
besøk på Lovisenberg Lindring og Livshjelp av Eldre- og 
folkehelseminister Åse Michaelsen.  

15. mars ble Livshjelpsenteret arena for opptak til en 
scene i spillefilmen HÅP. Avdelingssykepleier Bente 
Westad spilte seg selv som sykepleier i filmen med 
Stellan Skarsgård og Andrea Brein Hovin i 
hovedrollene. Filmen hadde premiere på kino 
november 2019. 

 

Deltagere kurs Nkhoma 2016-2019 

Spesialisert palliasjon: 

5 dagers kurs i palliasjon med påfølgende 2 

ukers praksis etter nasjonal opplæringsmal: 

54 leger og sykepleiere 

Grunnleggende palliasjon: 

5 dagers kurs: 47 frivillige  

5 dagers kurs: 158 landsbyhøvdinger og 

tradisjonelle healere 

3 dagers kurs: 40 religiøse ledere 

2 dagers kurs: 24 HSA  

0ppfriskningskurs: 

2 dagers kurs: 47 frivillige 

2 dagers kurs: 40 religiøse ledere 

Media 
• Litteraturhuset 30.01.19. Boklansering 

Døden nær av June Westerled og Miriam 

Knapstad. Avdelingsoverlege Are K 

Normann deltok i panelsamtale 

• Vårt Land 25.06.19. Må vi snakke om 

døden? Kommentar ved 

avdelingsoverlege Are K. Normann 

• A-magasinet 01.02.19. Overbehandling. 

Hvor går grensen? Avdelingsoverlege 

Are K. Normann intervjuet i artikkelen. 

• Ergoterapeuten nr. 4/2019. Lindrende 

behandling handler også om å leve. 

Reportasje med ergoterapeut Elisabeth 

Strand 

• Sykepleien.no. 21.12.19. Reportasje 

med sykepleier Christina Brucker Finsal 

• ABC Nyheter 28.12.19. Reportasje med 

sykehusprest Mette Kristin Brenna 


