
   

 

Invitasjon til fagseminar i palliasjon 

NORPAL – ein plan for palliasjon i Nordfjord 

 

Sted: Sunnfjord hotell, Førde 

Dato: torsdag 9.11.17   

Tid: kl.09.00-15.50 

Målgruppe: kreftkoordinatorer, høyskolen på Vestlandet, 

kompetansesenteret for lindrende behandling(KLB), ressurssykepleiere i 

kreftomsorg og lindrende behandling, utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester, palliativt team, ledere, leger, sykepleiere og andre aktuelle 

som jobber med palliative pasienter. 

Målsetting: Ivaretakelse av den palliative pasienten og pårørende med bruk 

av palliativ plan og palliativ handbok 

Kursavgift: 550kr 

Arrangørkomite: Jeanette Jensen, kommunalsjef Vågsøy kommune 

                            Frode Hestdal, fastlege Vågsøy kommune 

                                      Pia Gjørsvik Kvernevik, kreftsykepleier Vågsøy kommune 

                                      Eli Bente Lote Henden, kreftkoordinator for Nordfjord  

                                      Berit Ullebust, Koordinator for kreft og fagutvikling, Førde Kommune 

Overnatting: For de som trenger overnatting på Sunnfjord sitt hotell fra 

onsdag 8.11: 1130kr for enkeltrom inkl. frokost. Booking av overnatting og 

andre henvendelser sendes til mailen for påmeldinger.  

 

*Det er søkt kurspoeng for leger(6 timer). 

Påmelding: Vagsoy.Pamelding@vagsoy.kommune.no  Påmeldingsfrist: 01.11.17 

mailto:Vagsoy.Pamelding@vagsoy.kommune.no


Program 

 Innhold Forleser(e)  
Kl.09-09.30 Registrering  
 
 
Kl.09.30-10.30 

 
 
Prosjektprosessen og 
prosjektutvikling- forankring 
i ledelse 

Pia G. Kvernevik, 
kreftsykepleier og 
prosjektleder  
Eli Bente L. Henden, 
kreftkoordinator 
Nordfjord 
Jeanette Jensen, 
kommunalsjef Vågsøy 

Kl.10.30-10.45 Pause  
 
 
Kl.10.45-12.00 

 
 
NORPAL- palliativ plan og 
palliativ handbok 
m/prosedyrer i «Compilo» 

Pia G. Kvernevik, 
kreftsykepleier og 
prosjektleder  
Eli Bente L. Henden, 
kreftkoordinator 
Nordfjord 
Frode Hestdal, fastlege 
Vågsøy 

Kl.12.00-12.45 Lunsj  
Kl.12.45-13.05 Nordfjord sitt ressursnettverk 

i kreftomsorg og lindrende 
behandling 

2 fra ressurssykepleiere fra 
nettverket 

Kl.13.05-13.50 Tverrfaglig samarbeid i 
ivaretakelsen av den 
palliative pasienten 

Helge Sårheim, overlege i 
palliativt team, Helse 
Førde 

Kl.13.50-14.20 Kaffe og workshop  

Kl.14.20-14.30 Oppsummering workshop  

 
 
Kl.14.30-15.10 

 
 
Fastlegesamarbeidet- 
nøkkelen til suksess 

Helge Sårheim, overlege i 
palliativt team, Helse 
Førde 
Frode Hestdal, fastlege 
Vågsøy 

Kl.15.10-15.40 Barn som pårørende  Turid Blålid, helsesøster 
Vågsøy og 
brukerrepresentant Tove-
Lill Hjertenes 

Kl.15.40-15.50 Avslutning   

*Endringer i program kan forekomme 



Litt om NORPAL prosjektet…

 
Dette er et interkommunalt palliasjonsprosjekt i Nordfjord, med 

samarbeidskommunene Vågsøy, Eid, Selje, Stryn og Hornindal. 

Prosjektet startet opp i august 2016, med mål om å systematisere 

ivaretakelsen av palliative pasienter i kommunehelsetjenesten. 

Resultatet av dette har blitt en palliativ plan, en palliativ handbok, et 

eget tiltaksområde i dokumentasjonssystemet «Profil» og felles 

prosedyrer/retningslinjer for palliasjon og lindrende behandling i 

kvalitetssystemet «Compilo».  

I vår var prosjektleder for NORPAL på Os i Hordaland, og 

presenterte prosjektet på regionsamlingen for palliasjon- Helse Vest. 

Det har i ettertid vært en del henvendelser og etterspørsel om den 

palliative planen. Vi ønsker derfor å kunne dele det utviklede 

prosjektproduktet og våres erfaringer rundt prosjektprosessen, på 

dette fagseminaret. 

I høst skal vi rundt å undervise i alle kommuner og på alle legekontor. 

I tillegg arrangerer vi en stor palliativ fagdag den 22.november. Vårt 

lokale ressursnettverk i kreftomsorg og lindrende behandling vil være 

«nøkkelpersoner» for den videre implementeringen av prosjektet. I 

tillegg er vi så heldige å ha en felles Kreftkoordinator for kommunene, 

som skaper stabilitet og en felles drivkraft for veien videre.  



                           

 



   

 

 

 

 


