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1. Innledning 

Årsrapporten 2016 inneholder hovedtrekkene av årets aktivitet ved Hospice Lovisenberg - 
Senter for Lindring og Livshjelp.   
 
Vi erfarer i økende grad at pasienter og pårørende vi kommer i kontakt med ikke er 
forberedt på forestående død. Det kommer stadig nye behandlingsmuligheter, også i palliativ 
fase, men foreløpig er behandlingsnytten usikker. Responsen på avdelingsoverlege Normann 
sin kronikk «Memento mori. Når er nok nok?» i Aftenposten 20.oktober 2016 viser at det er 
et stort behov i samfunnet for hospicefilosofien sin grunntanke om åpenhet rundt døden. 
Erfaringene og kompetansen Hospice Lovisenberg innehar på dette har i 2016 vært 
etterspurt mer enn noen gang, og det har vært stor pågang for å delta på kurs om døden 
(Sistehjelpskurs, se s. 12). 
 
Palliasjon er satt på den politiske dagsordenen. Det er et politisk mål at god palliativ 
behandling kan gis til alle som har behov for det, og i mai 2016 oppnevnte regjeringen et 
utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalgets arbeid skal resultere i en NOU i palliasjon. 
Det ligger i mandatet å vurdere dagens tilbud, samt tenke modeller for videre satsning, 
herunder vurdere evt. hospice som organisasjonsmodell. Seksjonsleder ved Hospice 
Lovisenberg er oppnevnt som medlem i utvalget.  
 
Nytt av året er bruk av frivillige i våketjeneste på Døgnenheten etter inspirasjon fra 
Danmark. Erfaringene så langt er entydig positive, dette er en tjeneste vi vil utvikle videre og 
vi ønsker å bidra til at konseptet spres. 

2. Om oss  

Hospice Lovisenberg gir lindrende behandling, pleie og omsorg til kronisk syke 
kreftpasienter, pasienter med en annen alvorlig, kronisk lidelse og døende. Arbeidet tar 
utgangspunkt i den enkeltes behov og forsøker å gjøre livet så rikt og meningsfylt som mulig 
til tross for alvorlig sykdom. Alt vårt arbeid er fundamentert på hospicefilosofien, en 
helhetlig omsorgstanke rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov og problemer av 
fysisk, psykisk, sosial, åndelig og eksistensiell karakter.  
 
Hospice Lovisenberg tilbyr: 

• Helhetlig tilnærming med fokus på livskvalitet, mennesket bak sykdommen og 
åpenhet rundt døden  

• Avansert medisinsk palliasjon 

• Tverrfaglig samhandling og behandling 

• Systematisk ivaretagelse av pårørende og etterlatte  
• Kontinuitet - en rød tråd gjennom hele sykdomsforløpet 

 
Hospice Lovisenberg er et senter for lindrende behandling (palliasjon) i Spesialist-
helsetjenesten med en regional funksjon, og er utdanningssted for kompetanseområde 
palliativ medisin. Vi er knyttet til vår historie og vår tradisjon gjennom hospicenavnet. 
Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp eksisterer i spenningsfeltet mellom 
hospicetradisjonen og den palliative medisinen.  
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Våre mål: 

• Med grunnlag i hospicefilosofien, arbeide for å utvikle kunnskap og erfaringer om 
behandling, pleie og omsorg av alvorlig syke og døende, slik at Hospice Lovisenberg 
er et ressurssenter for helsepersonell 

• Være en spesialavdeling på regionsnivå for pasienter med langtkommen alvorlig 
sykdom og kort forventet levetid  

• Gi helhetlig omsorg i et tverrfaglig miljø 
• Gi optimal symptomlindring, arbeide symptomforebyggende, samt gi annen støtte, 

hjelp og veiledning til pasienter og pårørende 
• Tilrettelegge, i samarbeid med forskjellige samarbeidspartnere, for at pasienten skal 

kunne være hjemme så lenge som ønskelig 
• Være ledende på vårt nivå i kompetanseutvikling og kompetanseformidling innen 

den lindrende behandling i Norge  
 

 
 
Hospice Lovisenberg - Senter for 
Lindring og Livshjelp vil, som illustrert, 
ha et medansvar for den lindrende 
behandlingen av pasientene.  
Vår intensjon er at pasienten skal 
oppleve kontinuitet og føle seg ivaretatt 
under hele sykdomsforløpet frem mot 
døden. 
 
 
 

 

 

3. Organisering og personal 

Organisering 
Hospice Lovisenberg er en avdeling i Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. 
Seksjonsleder rapporterer til klinikksjef og deltar sammen med avdelingsoverlegen i 
klinikkens ledergruppe.  
Hospice Lovisenberg – Senter for Lindring og Livshjelp består i dag av følgende enheter: 

• Livshjelpsenteret 
• Lindrende døgnenhet 
• Kompetanseenheten 

 
Organisatorisk har Hospice Lovisenberg en ledergruppe bestående av seksjonsleder, 
avdelingssykepleier på Livshjelpsenteret, avdelingssykepleier på Lindrende døgnenhet og 
avdelingsoverlege. 
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Personal 
Hospice Lovisenberg har 39.2 stillinger fordelt på følgende profesjoner: Lege, sykepleier, 
fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, prest, sosionom, kokk og konsulent.  
I tillegg har vi kjøkkenassistenter og frivillige. Legetjenesten ved Hospice Lovisenberg er fra 
2016 organisert med egen avdelingsoverlege, direkte underordnet seksjonsleder. Frem til 
juni 2016 hadde vi familieterapeut i 60% stilling i prosjekt. Som en videreføring av dette har 
en 10 % stilling siden oktober vært øremerket familiearbeid. Oppdraget er å bidra til 
gjennomføring av familiesamtaler, samt veilede, undervise og være samtalepartner for 
ansatte på Hospice og for våre samarbeidspartnere. Stillingen kombineres med den ene av 
stillingene som barneansvarlig/barnekoordinator. 
 
Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Med høy faglig kompetanse, mye erfaring og stort 
personlig engasjement gjør de hver eneste dag sitt ytterste for å møte og ivareta pasienters 
og pårørendes behov. De bidrar alle ut fra sin profesjon til at det ytes behandling, pleie og 
omsorg av høyeste kvalitet til pasientene og de pårørende i henhold til verdigrunnlag, 
intensjon og mål for Hospice Lovisenberg. Det bidras på ulike måter til å spre kompetansen 
til andre deler av helsevesenet. 2016 har vært et krevende år med høyt sykefravær på 
Døgnenheten, heldigvis ikke primært jobbrelatert. Takket være dyktige vikarer og 
ekstravakter har tilbudet allikevel vært av høy kvalitet, noe de mange tilbakemeldingene fra 
pasienter og pårørende bekrefter. 
 
Personalet har gjennom året hatt følgende tilbud: 

• Prosessorientert erfaringslæring vår og høst  
• Veiledningsgrupper vår og høst 
• Veiledning ad hoc og debrifing på Døgnenheten 
• Refleksjonsmøte på Døgnenheten, gruppevis, 30 minutter x 1 pr. uke 
• Mindfullness x1 pr. uke på Døgnenheten  
• Åpen invitasjon til summing på Livshjelpsenteret x 1 pr. uke 
• Refleksjon 15 minutter 2.hver uke på Livshjelpsenteret 
• Hvilepuls i kapellet x 1 pr. uke, 15 minutter, ledes av prest. De som er døde siste uke 

nevnes med navn, lys tennes, det er ord til ettertanke, musikk og tid for refleksjon 
• Mer fagspesifikke tilbud kommer i tillegg, se pkt. 6 
• Ulike sosiale tilbud 

4. Livshjelpsenteret   

Målsettingen for Livshjelpsenteret er å nå pasienter tidlig i behandlingsforløpet med 
kartlegging av palliative behov og iverksetting av aktuelle tiltak. Livshjelpsenteret ønsker å 
hjelpe pasientene til å leve best mulig med sin sykdom, og bidra til å trygge hjemmesituasjon 
i samarbeid med den kommunale helse og omsorgstjenesten og Fransiskushjelpen. I tillegg 
har Livshjelpsenteret ulike tilbud til støtte og hjelp for pårørende og etterlatte. 
 
For Hospice Lovisenberg er det viktig at helhetlig behandling og kompetanseformidling går 
hånd i hånd.  Livshjelpsenteret har derfor to fokusområder: Pasientbehandling og 
kompetanseformidling. Livshjelpsenteret tar i hovedsak imot kreftpasienter, men 
Dagbehandlingen tilbys også til pasienter med ALS. 
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Kriterier for opphold: 
� Uhelbredelig alvorlig sykdom 
� Behov for avansert smerte og symptomlindring 
� Psykososial og åndelig/eksistensiell problematikk 
� Behov for spesialisert palliasjon over tid 

 
Pasientbehandling: 

Lindrende poliklinikk 
Poliklinikken gir helhetlig tverrfaglig vurdering og oppfølging til pasienter og pårørende 
hovedsakelig i Lovisenberg sektor, samt henviser til andre tilbud i Livshjelpsenteret etter 
behov.  

Lindrende dagbehandling 
Et tilbud til hjemmeboende pasienter med hovedfokus på livsmestring gjennom 
undervisning, fysisk aktivitet og samtalegrupper, samt individuell oppfølging. Det tilbys i 
utgangspunktet 3 måneders opphold med oppmøte en dag i uken. For pasienter med 
pågående lindrende behov hvor 3 måneder ikke er tilstrekkelig til å gi adekvat hjelp, kan 
oppholdet forlenges. Tilbudet gjelder for pasienter i Oslo og omegn. 

Kurs for pårørende og etterlatte 
Livshjelpsenteret tilbyr kurs med en helhetlig tilnærming til pårørende og etterlatte. 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 dialoggrupper i etterkant. Det tilbys også individuell samtale etter behov i løpet 
av kursene. Kursene er et tilbud til pårørende og etterlatte i Oslo og omegn. 
Følgende kurs er avholdt dette året: 

• Pårørendekurs x 2  
• Etterlattekurs x 3  
• Mindfulnesskurs x 2 

 
Kompetanseformidling: 

Lindrende team  
Gir veiledning og råd til helsepersonell ved sykehuset, i hjemmetjenesten og ved sykehjem i 
Lovisenberg sektor. Funksjonen er rådgivende og konsultativ. Hensikten er å øke den 
generelle kompetansen innen lindrende behandling. Helsepersonell kan kontakte Lindrende 
team på telefon mandag – fredag mellom kl. 08.00 -15.00. Lindrende team arrangerer 
fagdager for helsepersonell på sykehuset og i kommunehelsetjenesten. Livshjelpsenteret 
samarbeidet med Kompetansesenteret for lindrende behandling på OUS om å arrangere 
fagdag i praktisk palliasjon for sykepleiere på sykehus i Oslo våren 2016. I tillegg ble det 
arrangert 4 fagdager for kommunehelsetjenesten: 1 fagdag for Fagforbundet, 2 fagdager for 
hjemmetjenesten og 1 fagdag for sykehjem. 
 
Arbeidet med kompetanseoverføring er satt i system og forankret i den stedlige ledelsen. 
Metodene som benyttes er regelmessig visitt av lege og sykepleier, deltagelse på previsitt, 
Bedside Teaching, veiledning, undervisning, hospitering, kurs/fagdager, dialogmøter med 
sykehjemsleger og vakttelefon på hverdager. 
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Lindrende team – LDS 
Lindrende team gir veiledning og råd innen lindrende behandling til personalet på de 
medisinske postene, og introduserer pasienter og pårørende for de ulike tilbudene ved 
Livshjelpsenteret. Lindrende team gir undervisning i aktuelle tema, både ”bedside” og i 
større grupper. Teamet bistår i opplæring og igangsetting av for eksempel smertepumper, og 
tilbyr oppfølging ved behov. Refleksjon og veiledning i grupper tilbys regelmessig til flere 
poster på sykehuset. 
 
Teamet samarbeider tett med sykepleiere og leger på de medisinske postene for å bidra til 
at den palliative pasient og de pårørende blir helhetlig ivaretatt ved innleggelse på LDS. Alle 
pasienter som søkes fra sykehuset til Lindrende døgnenhet vurderes av teamet. 
 
Lindrende team – hjemmetjenesten 
Lindrende team bistår rådgivende og konsultativt hjemmetjenesten til den palliative pasient 
og pårørende. Lindrende team har et tett samarbeid med kreftkoordinatorene i Lovisenberg 
sektor, og det tilbys hjemmebesøk sammen med kreftkoordinator eller hjemmetjenesten til 
komplekse pasienter. Det tilbys undervisning, opplæring og veiledning av personalet i 
hjemmetjenesten i samarbeid med kreftkoordinator. Pasienter utskrevet fra sykehuset får 
informasjon om de ulike tilbudene ved Livshjelpsenteret, inkludert poliklinisk oppfølging. 
 
Lindrende team – sykehjem 
Lindrende team gir veiledning og råd i lindrende behandling, pleie og omsorg til personalet 
på sykehjem. Bedside Teaching, undervisning, refleksjon og veiledning har vært gitt til 10 
sykehjem i Lovisenberg sektor, samt til Hospice/lindrende enhet ved Akerselva Sykehjem. 
Enheten er fra november 2016 etablert på Solvang Helsehus. Lindrende team har prioritert  
Lilleborg helsehus og Hospice/lindrende enhet med sykepleier- og legevisitt satt i system. 
Det arrangeres faste dialogmøter med sykehjemsleger hver 3.måned. 
 
Teamet bidrar til at unødig innleggelse/reinnleggelse fra sykehjem til sykehuset kan unngås 
og kan bistå med oppfølging av pasienter som skrives ut fra sykehuset og Hospice Lindrende 
døgnenhet til sykehjem. 

Åpent tilbud 
Pasienter og pårørende er velkommen, uten henvisning fra lege, for samtale, rådgivning og 
informasjon om de ulike tilbudene ved Livshjelpsenteret.       

Frivillig arbeid 
Frivilligtjenesten er godt etablert, og vi har pr. i dag en stabil gruppe på 20 dyktige frivillige 
som hver dag utgjør en forskjell for pasienter, pårørende og ansatte. 
 
For å videreutvikle frivilligtilbudet ble våketjenesten etablert våren 2016. Formålet med 
våketjenesten er å tilby nærvær til døende pasienter som ikke har pårørende tilstede, eller 
hvor pårørende ikke ønsker å være alene med den døende. Våketjenesten kan også benyttes 
om det er behov for tilstedeværelse hos urolig pasient som ikke er terminal. 5 frivillige er 
tilknyttet våketjenesten. Rollen som våker er tydelig definert, både for den som våker og for 
personalet. De skal ikke delta i pleie og tiltak, men skal ved sin tilstedeværelse kunne gi 
avlastning og støtte for pasient, pårørende og sykepleier. Frivillige i våketjenesten har fått 
opplæring i aktuelle tema relatert til tilstedeværelse hos terminale pasienter. 
Våketjenesten kontaktes etter behov, og har så langt blitt mest benyttet på kveld og natt. 
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Våketjenesten har eget oppfølgingstilbud, både individuelt og i refleksjonsgruppe. 

 
5. 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 SørØst. 

Kriterier for innleggelse: 
• Uhelbredelig kreftsykdom 

• Behov for avansert smerte og symptomlindring 

• Psykososial og åndelig/eksistensiell problematikk 
 

Vi tilstreber å se pasientens og pårørendes totale situasjon når søknader vurderes, og 
pasienter med kompleks og sammensatt problematikk prioriteres. Alle pasienter får i 
utgangspunktet et tidsavgrenset opphold. Eventuelt behov for forlengelse av oppholdet blir 
vurdert individuelt. Inntaksteamet består av overlege, avdelingssykepleier eller ledende 
sykepleier. Det er inntaksmøte ved ledig plass. Pasientene henvises fra sykehus, sykehjem, 
hjemmesykepleien, kreftkoordinatorer og Fransiskushjelpen. Legeopplysninger må foreligge. 

Behandlingsforløp  
Vi har tre ulike behandlingsforløp: 
 
 

Korttids forløp  
 
 
14 dagers forløp 
 
 
 
Terminalt forløp 
 

 

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

Alle andre pasienter får i utgangspunktet et tidsavgrenset opphold på 14 dager. De pasienter 
som er godt lindret og stabile i sin sykdom reiser enten hjem eller til sykehjem. Når pasienter 
utskrives hjem, er målet å legge grunnlaget for at dette skal oppleves trygt, både for pasient 
og pårørende. Vi har alltid nettverksmøte i forkant av utskrivning, og har et godt samarbeid 
med hjemmesykepleien, kreftkoordinatorene og Fransiskushjelpen. De pasienter vi ikke har 
klart å lindre eller som vi antar har kort forventet levetid blir i enheten til de dør. Vi har 
gjennomsnittlig liggetid på ca. 14 dager, det gir oss muligheten for en helhetlig tilnærming.  
 
Tilbudet 
Tilbud til pasienter 
Pasientene har ofte komplekse og sammensatte problemstillinger. For oss er det viktig å 
kartlegge hva hver enkelt pasient og pårørende trenger, og benytte ressursene i det 
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tverrfaglige teamet for å imøtekomme behovene så godt det lar seg gjøre. Mange av 
pasientene avslutter livet sitt på døgnenheten. Vår oppgave er, gjennom god helhetlig 
lindring, å bidra til at de siste dagene blir best mulig både for pasienten og familien rundt. 
 
Tilbud til 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. Vi ønsker de skal føle seg velkomne og trygge i 
våre omgivelser. Det investeres mye tid i pårørendesamtaler, familiesamtaler og oppfølging 
av barn som pårørende både i forkant av, under og etter dødsfall. Den døde ligger på rommet 
i inntil ett døgn etter at døden er inntruffet, og de pårørende bruker denne tiden til å ta 
farvel.  
 
Hver torsdag er det åpent tilbud om ”Pårørendekaffe” fra kl.12.00- 13.00. Treffet ledes av 
ergoterapeut, avdelingssykepleier eller ledende sykepleier. Tilbudet gir pårørende til 
inneliggende pasienter mulighet for å treffe andre pårørende i en tilsvarende situasjon, dele 
erfaringer og selv bli sett og møtt. 
 
Tilbud til etterlatte 
De nærmeste etterlatte inviteres til samtale med primærsykepleier 4-6 uker etter dødsfallet. 
De inviteres også til etterlattegruppe, et løpende tilbud hver første onsdag i måneden, og til 
etterlattekurs i regi av Livshjelpsenteret. To ansatte fra Hospice Lovisenberg deltar i tilbudet 
«sorggrupper for barn» i regi av OUS. 
 
Barneansvarlige Hospice Lovisenberg og barnekoordinatorer Medisinsk klinikk 
Målsettingen med arbeidet som barnekoordinatorer er å sørge for at barn som pårørende i 
Medisinsk klinikk får oppfølging etter Lov om helsepersonell § 10a og Lov om 
Spesialisthelsetjenesten § 3-7a. Hospice Lovisenberg har 2 barneansvarlige som rapporterer 
til seksjonsleder, de er også koordinatorer for de 9 barneansvarlige i Medisinsk klinikk. 
 
Det har vært arrangert 8 samlinger av en times varighet med barneansvarlige fra de 
medisinske postene. Ulike case, undervisning, arbeid med prosedyrer og interne rutiner er 
blant temaene som er tatt opp. Det har vært avholdt 8 møter mellom barnekoordinatorene i 
Medisinsk klinikk og Psykiatrisk klinikk, i tillegg til samarbeidsmøter med familieterapeut, 
sykepleier fra Kompetanseenheten, seksjonsleder på HL og fagdirektør på LDS.  
 
Prosedyrer for ivaretagelsen av barn som pårørende er nå på plass etter mal fra nasjonalt 
kunnskapssenter. Barnekoordinatorene deltar i koordinatornettverket til BarnsBeste.  
Barnekoordinatorene i Medisinsk klinikk og i Psykiatrisk klinikk har arrangert et seminar om 
barn som pårørende for alle samarbeidspartnere på LDS. 
Undervisning: 

• 1 fagdag i regi av Palliasjonsprosjektet til SYE 
• 1 nettverkssamling i det palliative nettverket i Lovisenberg sektor 
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6.Kompetanseenheten 

All intern- og ekstern fagutvikling er samlet i dette punktet, også det som organiseres av 
ledende sykepleier på Lindrende døgnenhet og andre ansatte. 

Kompetanseenheten har som oppgave å arbeide med kompetanseutvikling, intern 

fagutvikling, forskning, utarbeidelse og oppdatering av inter- og intranettsidene og ledelse av 

Tverrfaglig Tenke Tank. I 2016 har ressurser fra Kompetanseenheten også blitt brukt i det 

Nordiske Hospicenettverket (se kap. 8), ledelse av boklanseringen for Marie Aakre, 

representert i samarbeidsgruppen for frivillige i våketjenesten, og i forskergruppen 

«Symptomer og helserelatert livskvalitet» ved LDS.  

Kompetanseenheten har i 2016 vært bemannet med 2 sykepleiere i henholdsvis 20 % og     
60 % stilling.  
 
Konferanser og kongresser 

• To samlinger: Forskningsrekruttering i regi av Helse SørØst og OUS, januar/februar 

• Regional samling for palliative sentra/team Helse SørØst, Gardermoen, januar  

• Landskonferansen i palliasjon, Stavanger, september 

• Sykepleiekongressen, Gardermoen, september 

 

Forskningsprosjekter  
1. ”Munnstellbehandling til pasienter med ubehag i munnen - En sammenligning av 

fysiologisk saltvann og salviete sin effekt på munnhelsen til alvorlig syke og døende 
pasienter». Studien ble utført i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi, UiO, og 
hadde totalt 88 deltagere. Det var en randomisert kontrollert blindet studie. 
Innsamling av data ble avsluttet september 2016. Prosjektgruppen har avtalt videre 
arbeid. En artikkel skal publiseres i 2017/18. 
 

2. Internt kvalitetsprosjekt ved Hospice Lovisenberg – en retrospektiv journal-
gjennomgang av livets siste dager. I 2017 påbegynnes journalgjennomgang for å 
kartlegge behandlingsintensitet hos pasienter som døde ved Hospice. Samtidig skal 
det gjøres en kartlegging av ESAS-registreringer før og etter innføring av ESAS-r 
versjonen. Prosjektbeskrivelse og kartleggingsskjema ble påbegynt i 2016. KE har 
vært i møte med KSLB og legegruppen ved Hospice for utforming av 
kartleggingsskjema.  
 

Posterpresentasjoner 
• Landskonferansen i palliasjon, Stavanger: Munnstellstudien med analyse av de 40 

første inkluderte 
• Sykepleiekongressen, Gardermoen: Munnstellstudien med analyse av de 40 første 

inkluderte 
 

Undervisning og veiledning 
Etterspørselen etter undervisning og veiledning er stor. I tillegg til arbeidet gjennom  
Lindrende team har vi forsøkt å imøtekomme forespørsler om undervisning og foredrag så 
langt driften har tillatt det. Hospice Lovisenberg har i år hatt nærmere 490 timer med 
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undervisning og veiledning eksternt.   
 
Tverrfaglig Tenke Tank 
I 2016 ble Tverrfaglig Tenke Tank (TTT) etablert og er en ny utgave av det gamle fagrådet. 

TTT skal bestå av en representant for hver faggruppe, en fra ledergruppa, ledende sykepleier 

og Kompetanseenheten. Det skal velges to vararepresentanter. De som blir med skal være et 

bindeledd til sin faggruppe, og bringe ideer og saker til TTT. Mandatet for gruppen er å bidra 

til at ansatte på Hospice er oppdatert innen fagfeltet lindrende behandling, pleie og omsorg, 

og delta i videreutviklingen av fagfeltet, bidra til at hospicetradisjonen blir ivaretatt og 

fornyet, videreutvikle tverrfaglig samarbeid innad og revidere og utvikle fagplaner. TTT skal 

ha minst to halvdagssamlinger i året. I 2016 ble det gjennomført ett møte i vårsemesteret og 

ett i høstsemesteret. Planlegging av fagdager har vært hovedanliggende på samlingene.  

 
Hospice Lovisenbergdagen   
Den 14.oktober markerte vi den internasjonale hospicedagen med en halvdagskonferanse. 
Invitasjonen gikk til sykehuset og bydelene, og det var ca. 70 deltagere tilstede. Konferansen 
ble holdt i auditoriet på LDS. Hovedtema for den internasjonale dagen var «Living and dying 
in pain – it doesn’t have to happen».  
 

Fagdager for ansatte 
Det ble arrangert følgende fagdager a´3 timer i 2016:  

• Sorg og død – flerkulturelle perspektiver  

• Utfordringer i behandlingsrelasjonen – når empatien blir satt på prøve  

• Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling – et aktuelt 

dokument for Hospice?  

• Vibeke Lorentsen (oppdatering av studien), obstipasjon – nye retningslinjer, korte 

presentasjoner fra Landskonferansen i palliasjon og Malawiprosjektet 

Faglunsj 
Faglunsj ble utvidet i 2016 og arrangeres hver onsdag fra kl. 11.30 – 12.30. Det har vært godt 
fremmøte, og hvert tema har stort sett vært presentert to ganger for å nå flest mulig. 
 
Temaene i 2016 har vært: 

• Obstipasjon og laksantia 
• Rusposten Ryen helsehus 
• Ernæring 
• Refleksjon med Marie Aakre 
• Familiearbeid på Hospice 
• Hva skjer i sykehjemsektoren 
• Smittevern 
• Fransiskushjelpen – sorgtjenesten og familiehjelpen 
• Hva skjer i kroppen ved sjokk og traumer 
• Medisinsktekniske hjelpemidler 
• Håp 
• E-læringsportalen 

• Våketjenesten 
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• Velferdsteknologi 

• Erfaringer fra munnstellstudien 

• Ungdom som pårørende 

• To etiske refleksjoner med case med bruk av en forenklet versjon av SME-modellen 

• Bokpresentasjon med Astrid Rønsen  

 
Hospitanter og studenter  

Vi hadde 39 hospitanter og studenter i løpet av 2016. De fleste hospiterer hos oss i 2-3 dager 
og kommer fra Oslo-området, men vi hadde også hospitanter fra Bergen, Drammen, 
høyskolen i Buskerud og Vestfold. Vi hadde 9 studenter som tok videreutdanning i sykepleie 
til pasienter med kreftsykdom. De var hos oss i 5-6 uker og hadde praksis både på 
Døgnenheten og Livshjelpsenteret. 6 studenter kom fra Diakonova og 3 fra HiOA. 

Videre- og etterutdanning     
• Sykepleier Ragnhild Monsen: Master i sykepleievitenskap, Avdeling for 

sykepleievitenskap, UiO 
• Seksjonsleder Joran Slaaen: Executive Master of Management, BI 
• Overlege Anne Maren Dahl: Nordic Spesialist Course in Palliative Medicine 
• Sykepleier Lisa Scheibert: Sorgstøtte 10 vekttall 
• Sykepleier Katarina Angelsen: Videreutdanning i kreftsykepleie  
• Spesialsykepleier Bente Baklund: Videreutdanning i veiledning og coaching ved HiOA 
• Konsulent Karin E. Skyrud: 1. år av LDS` studieprogram for kontorfaglige ansatte    

7. Annet 

Internasjonalt samarbeid 
Kompetanseoverføring mellom Hospice Lovisenberg, hospiceavdelingen ved Diakoniia 
Haiglaa i Tallin, og sykehuset og hjemmetjenesten i Narva i Estland. 
Som en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus sitt internasjonale arbeid har Hospice 
Lovisenberg gjennom mange år samarbeidet med Diakonova om kompetanseoverføring til 
de to sykehusene i Estland. I 2016 har sykepleier og hjelpepleier fra Tallin hospitert ved 
Hospice en uke i vårsemesteret, og fem hospitanter (lege, sykepleier og hjelpepleier) fra 
sykehuset i Narva en uke vår og en uke høst. Avdelingsoverlege og seksjonsleder deltok i 
oktober med foredrag på den 6. hospicekonferansen i Narva, samt deltok i faglige 
diskusjoner på sykehuset. Prosjektet er inne i sin siste periode, og det er gledelig å se 
hvordan våre samarbeidspartnere i Estland implementerer kunnskapen og kompetansen i 
sitt daglige arbeide. 

Palliasjonsprosjekt Malawi 
Hospice Lovisenberg har inngått et 3 årig samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus 
(HDS) i Bergen og Nkhoma Mission Hospital (NMH) i Malawi. Hensikten med prosjektet er å 
bidra til å bygge grunnleggende kompetanse i palliasjon ved NMH og tilhørende helsesentre. 
HDS er prosjekteier. Seksjonsleder deltok sammen med prosjektgruppen på et besøk i 
Nkhoma i april for å vurdere om LDS gjennom HL skulle ta del i prosjektet. Under besøket 
hadde delegasjonen møter med sykehusets ledelse og palliativt team, kartla behov og la en 
plan for praktisk gjennomføring av prosjektet. Prosjektplanen ble vedtatt og signert og 
prosjektet kunne iverksettes. 
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14.-18.november ble det arrangert 40 timers workshop godkjent av Ministry of Health og 
PACAM (Palliative Care Association of Malawi). Kurset tok for seg 21 sentrale tema innen 
palliasjon. 15 Clinical officers og registered nurses fra sykehuset og omliggende 
helsestasjoner gjennomførte både pretest og eksamen. I teamet fra Norge deltok professor 
Jan Henrik Rosland (HDS), spes.spl Bjørg Solsvik (HDS), prosjektleder Aina Drengenes (HDS), 
avdelingsoverlege Are Normann (LDS), spes.spl. Tone Sundal (LDS) og seksjonsleder Joran 
Slaaen (LDS). I tillegg til workshopen fikk det norske teamet være med på hjemmebesøk, 
poliklinikk og tilsyn til inneliggende palliative pasienter ved NMH.  
 
Videre plan er at deler av det palliative teamet i Nkhoma kommer til Norge våren 2017. 
Disse utgjør kjernekompetansen i palliasjon og skal veilede lokalt. Teamet får undervisning 
og hospitering på Lovisenberg og Haraldsplass. Det opprettes mentor avtaler for jevnlig 
kontakt 2-3 ganger per måned for diskusjon av aktuelle kasus og utveksling av erfaringer. 
Nytt besøk fra Norge til Nkhoma høsten 2017, oppsummering med plan for evt. videre 
samarbeid foretas i løpet av 2018. 
 
I tillegg til selve prosjektet har vi et sterkt ønske om å bidra med medisinsk utstyr, 
barneklær, kuvøsesett til nyfødte og penger til workshop for frivillige med mer. Inntektene 
av loddsalget under sykehusets julemesse 2016 gikk til prosjektet, og det vil fremover bli tatt 
ulike initiativ for å samle inn midler. 
 
Nordisk hospicesamarbeid 
Seksjonsleder sitter i Nordisk Hospicenettverk bestående av diakonale hospice i Sverige, 
Danmark og Norge, samt representant fra Diakonhjemmets sykehus i Oslo. 
Gruppen har som mål å: 

• Fokusere på hospicearbeidet som et viktig tilbud innen palliasjon 
• Videreformidle og videreføre hospice kunnskap og erfaringer 
• Styrke det nordiske nettverket 
• Arrangere Nordisk hospicekonferanse hvert 3.år 

 
Gruppen har hatt to møter av to dagers varighet i 2016, og har vært forsterket med bla. en 
lege og en sykepleier fra Hospice Lovisenberg da Den 7. Nordiske Hospicekonferansen skal 
arrangeres i Oslo 20.-22.september 2017. Konferansen har tema «Hvor går grensen? 
Hvordan leve når døden nærmer seg – hva tilbyr vi og hva tillater vi?».  

 
Sistehjelps kurs 
Norsk palliativ forening (NPF) har i samarbeid med den danske Foreningen for Palliativ 
Indsats og tyske eksperter utarbeidet et internasjonalt Sistehjelpskurs – et kurs for folk flest. 
Kurset omfatter 4 undervisningstimer med følgende emner: 

1. Døden er en del av livet 
2. Ønsker og rammer for livets slutt 
3. Å lindre plagsomme kroppslige og psykiske symptomer  
4. Å ta farvel.  
 

I 2016 har instruktører fra Hospice Lovisenberg arrangert fire kurs, ett på Hospice Sangen og 
tre på Hospice Lovisenberg.  Vi har i hovedsak invitert deltagere fra frivillighetstjeneste på 
sykehus og sykehjem, men ett av kursene ble annonsert på Facebook og henvendte seg 
direkte til målgruppen «folk flest». Evalueringen av kursene har vært gode, og vi får jevnlig 
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forespørsler om å arrangere flere slike kurs. 

Media 
• VG Helg 13. februar: Overlege Janicke Bjercke ble intervjuet i forbindelse med 

portrettintervjuet «Livet til nå» med Anne Aasheim. 
• Norgesglasset NRK P1 31.mars: Spesialsykepleier Lisa Scheibert ble intervjuet om det 

å jobbe med døende. 
•  Magasinet Dagbladet 24.september: Sykepleier Liv Fuglum Sætre ble intervjuet om 

sine erfaringer fra møter med pårørende i forbindelse med reportasjen «Etter Karla». 
• NRK P2 Verdibørsen 15.oktober: Avdelingsoverlege Are P. Normann deltok i samtale 

med utgangspunkt i Atul Gawandes bok «Å være dødelig» 
• Aftenposten 20.oktober: Kronikk av Avdelingsoverlege Are P. Normann ««Memento 

mori. Når er nok nok?»  
 

 

8. Avslutning 

Hospice Lovisenberg står støtt i den moderne hospicetradisjonen. Da Cicely Saunders åpnet 
St. Christophers hospice i London for 50 år siden var virksomheten bygget på tre 
hovedpilarer: «work, research and teach». Som årsrapporten viser er kompetanseformidling 
og helhetlig behandling kjernen i virksomheten ved Hospice Lovisenberg. Forskning og 
fagutvikling har gradvis fått en større plass, og vil være sentralt i videreutviklingen av 
hospice. Det er et politisk mål at god palliativ behandling kan gis til alle som har behov for 
det, uavhengig av alder, diagnose og prognose. Hospice Lovisenberg vil bidra til dette, og det 
å finne vår rolle og plass i det nye landskapet blir en av våre store utfordringer fremover.   
 
 
 
For ledergruppen 
Joran Slaaen 
Seksjonsleder 
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9. Statistikk 

Lindrende dagbehandling 

• Oversikt: 2016 

Antall besøk  
 Til Lindrende 

dagbehandling 
 664 

 Til kurs pårørende/etterlatte 89 
Antall pasienter (Lindrende dagbehandling)  
 Antall forskjellige pasienter 72 
 Besøk per pasient (gj.snitt) 9 
 Alder i år (gjennomsnitt) 69 
                                                                                                                                      

• Fordeling kommuner, fylke for besøk 

Oslo  619 
 LDS bydeler  195 
 Andre bydeler  424 
Akershus  39 
Annet fylke   6 
 

Poliklinikk og Lindrende team 

• Lindrende poliklinikk / Dagbeh. Poliklinikk  

Poliklinikk konsultasjoner 318 
 Ved lege 210  

Ved sykepleier 108 
Gjennomsnittsalder (år) 67 

 
• Statistikk Lindrende team:  

Z5150 bidiagnoser på medisinsk avdeling 152 
Pasientbesøk totalt sykehus   677 
 Lege alene 43  
 Sykepleier alene 424  
 Sykepleier og lege 138  
 Fysioterapeut alene 1  
 Sykepleier dagmedisin 70  
 Lege dagmedisin 1  
Hjemmebesøk totalt  10 
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Lindrende døgnenhet  

• Aktuell statistikk 

Antall henvisninger   484 
 Andel som fikk plass (%) 62  
Antall innleggelser 301 
 Antall forskjellige pas.       221  

Liggetid gj.snitt (dager) 13.1 
Antall utskrivninger 302 
 Som død 150 50 %  

Til hjemmet 104  
Til institusjon 48  

Antall pasienter 215 
 Gjennomsnittsalder (år) 65  
Antall ledsagere registrert som innlagt 42 
 Ledsager liggetid gj.snitt 15.0  

 
Epikrisetid innen 7 dager (%) 95.0 
Beleggsprosent (%) 89.8 
 

• Fordeling fylke (innleggelser) 

Oslo  275 
LDS bydeler   110  
Andre bydeler 165  

Andre fylker 27 
 Akershus  10  

Buskerud  7 
Oppland  2 
Telemark  1 
Troms  1 
Vestfold  3 
Østfold  3 
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 Bemanningsoversikt 2016 

 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 5.4 0.8 25.6 0.8 finansiert fond 

Lege 3.0 0.8   4.0 0.2 avd.overlege 

6.delt vakttjeneste 

Kokk 0.7 0.3  1.0  

Konsulent 0.8 0.6  1.4  

Prest** 0.5 Henvisning  0.5  

Ergoterapeut* 0.4 0.2  0.6  

Fysioterapeut** 1.0 0.5  1.5  

Klin.ern.fysiolog* 0.4 0.2  0.6  

Sosionom * Henvisning Henvisning  0.0  

Sum 28.2 9.0 0.8 39.2 Fordelt på 62 

personer 

* Ansatt i Medisinsk Klinikk 

**Ansatt i andre klinikker i sykehuset 

 
  

 
Arbeidsgruppen for workshop i Nkhoma november 2016 

 


