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1. Om Hospice Lovisenberg  

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 
arbeid er fundamentert på hospicefilosofien, en helhetlig omsorgstanke rundt pasient og pårørende 
for å avhjelpe behov og problemer av fysisk, psykisk, sosial og åndelig/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 Spesialisthelsetjenesten med 
regional funksjon, og er utdanningssted for kompetanseområde palliativ medisin. Vi har 
frivillighetstjeneste og våketjeneste. 

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 lindrende 

behandling i Norge  

 

2. 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 har følgende enheter: 

• Livshjelpsenter 
• Lindrende døgnenhet 
• Kompetanseenhet 

 

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 39.7 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. 
 
Døgnenheten fikk ny avdelingssykepleier 1.april 2018 og ledende sykepleier er tilbake i sin stilling i 
kombinasjon mellom assisterende avdelingssykepleier og fagansvarlig. 
 
Personalet har gjennom året hatt følgende tilbud:  

• Prosessorientert erfaringslæring vår og høst  
• Veiledningsgrupper vår og høst 
• Veiledning og debrifing ad hoc på Døgnenheten 
• Refleksjon hver tirsdag 30 min. + annenhver fredag 30 min. på Døgnenheten 
• Mindfullness x 1 pr. uke på Døgnenheten  
• Åpen invitasjon til summing på Livshjelpsenteret x 1 pr. uke 
• Refleksjon 15 minutter annen 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  

 

3. 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. Flertallet av pasientene har en kreftsykdom. 
 
For Hospice Lovisenberg er det viktig at lindrende behandling og kompetanseformidling går hånd i 
hånd. Livshjelpsenteret har derfor to fokusområder: Pasientbehandling og kompetanseformidling.  
 
Kriterier for opphold: 

� Uhelbredelig alvorlig sykdom 
� Behov for avansert smerte og symptomlindring 
� Psykososial og åndelig/eksistensiell problematikk 
� Behov for spesialisert lindrende behandling over tid 

 
Pasientbehandling: 

Lindrende poliklinikk 

Poliklinikken gir tverrfaglig vurdering og oppfølging til pasienter og pårørende hovedsakelig i 
Lovisenberg sektor, har kartleggingssamtaler på pasienter henvist til dagbehandling og henviser til 
andre tilbud ved Livshjelpsenteret og ved Lindrende døgnenhet etter behov.  

Lindrende dagbehandling 

Et gruppetilbud til hjemmeboende pasienter i Oslo og omegn. 

Det tilbys i utgangspunktet 3 måneders opphold med oppmøte en dag i uken, hvor fokus 
legges på livsmestring gjennom undervisning, bevegelse, avspenning og samtalegrupper, 
samt individuell oppfølging. Oppholdet på 3 måneder kan forlenges ved behov. Dagpasienter kan 



 

Hospice Lovisenberg  

– Senter for Lindring og Livshjelp  4 

tilbys ukesopphold på Lindrende døgnenhet for optimalisering av smerte- og symptomlindring.  

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 dialoggrupper i etterkant. Det tilbys også individuell samtale etter behov i løpet av 
kursene.  
Følgende kurs er avholdt dette året: 

• Pårørendekurs x 2 
• Etterlattekurs x 3 
• Kurs i Mindfullness x 2 

 

Kompetanseformidling: 

Lindrende team  

Gir veiledning og råd til helsepersonell ved sykehuset, i hjemmetjenesten og ved sykehjem og 
helsehus i Lovisenberg sektor. Funksjonen er rådgivende og konsultativ, og har til hensikt å styrke 
den generelle kompetansen innen lindrende behandling. Metodene som benyttes i kompetanse-
formidlingen er regelmessig visitt av lege og sykepleier, deltagelse på previsitt, Bedside Teaching, 
veiledning, undervisning, hospitering, kurs/fagdager og dialogmøter med sykehjemsleger.  
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 den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Det ble i 2018 arrangert 1 fagdag for hjemmetjeneste og sykehjem i tillegg til den 
årlige Hospice Lovisenbergdagen i auditoriet på sykehuset. 
 
Teamet har utført over 250 undervisningsoppdrag og i overkant av 200 veiledningsoppdrag i 2018. 
De fleste oppdragene er innen Lovisenberg sektor, men vi erfarer i økende grad forespørsler fra 
eksternt hold, både fra høgskoler, pasientforeninger og samarbeidspartnere i andre bydeler og 
kommuner. 
 
Arbeidet med kompetanseoverføring er satt i system og forankret i den stedlige ledelsen. I 2018 har 
Livshjelpsenteret samarbeidsavtaler med i alt 10 sykehjem. I tillegg har vi gitt veiledning/rådgivning 
eller undervisning etter forespørsel ved 5 andre sykehjem både i og utenfor egen sektor.  
 
Lindrende team – LDS 

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 avdelinger på sykehuset. 
 
Teamet samarbeider tett med sykepleiere og leger i Medisinsk klinikk 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. 
Nytt av året er «morgendrypp», en 10 minutters undervisning på starten av dagen på medisinske 
sengeposter. Det har blitt undervist om bl.a. smertepumper, munnstell og Lindrende teams funksjon, 
samt gitt informasjon om de ulike kursene ved Livshjelpsenteret. 
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Lindrende team – hjemmetjenesten 

Bistår rådgivende og konsultativt hjemmetjenesten til den palliative pasient og de pårørende. 
Lindrende team har et tett samarbeid med kreftkoordinatorene i Lovisenberg sektor, og det tilbys 
hjemmebesøk sammen med kreftkoordinator eller hjemmetjenesten til komplekse pasienter. I 
samarbeid med kreftkoordinator gis det tilbud om undervisning, opplæring og veiledning av 
personalet i hjemmetjenesten. Pasienter utskrevet fra sykehuset får informasjon om de ulike 
tilbudene ved Livshjelpsenteret, inkludert poliklinisk oppfølging. 
 

Lindrende team – sykehjem 

Gir veiledning og råd i lindrende behandling, pleie og omsorg til personalet på sykehjem.  
Bedside Teaching, undervisning, refleksjon og veiledning har vært gitt jevnlig til 11 sykehjem i 
Lovisenberg sektor, samt til Hospice/lindrende enhet ved Solvang Helsehus. Lindrende team har 
prioritert Lilleborg helsehus og Hospice/lindrende enhet med regelmessige sykepleier- og legevisitt, 
henholdsvis annenhver og hver uke. Det arrangeres faste dialogmøter med sykehjemsleger hver 
3.måned. 
 

Teamet bidrar til at unødig innleggelse/reinnleggelse fra sykehjem til sykehuset kan unngås og bistår 
personalet på sykehjem med oppfølging av pasienter som skrives ut fra sykehuset og Hospice 
Lindrende døgnenhet til sykehjem.  
 
Livshjelpsenteret har høsten 2018 utarbeidet en «undervisningspakke» som er tilbudt samtlige 
sykehjem i Oslo. Følgende tema er foreslått basert på de Nasjonale faglige rådene fra 
Helsedirektoratet (2018): 

1. Forventede forandringer ved livets avslutning  
2. Hva kjennetegner det gode stell/det gode munnstell 
3. Pårørendesamarbeid 
4. Kommunikasjon og behandlingsavklaringer 

Temaene kan brukes sammen som en komplett serie av undervisninger fordelt på 4 dager, som en 

hel eller halv fagdag med alle tema eller hvis man ønsker kun enkeltstående tema. 

Av sykehjemmene som har benyttet tilbudet i 2018 er 2 utenfor våre bydeler og 3 fra egne bydeler.  

Frivillig arbeid 

Frivillighetstjenesten er godt etablert, og vi har pr. i dag en stab på 17 dyktige frivillige som hver dag 
utgjør en forskjell for pasienter, pårørende og ansatte. De frivillige går i vakter på 4-5 timer på dag- 
eller kveldstid. 

 
Våketjeneste 

5 frivillige er tilknyttet våketjenesten. Etter oppstart av våketjenesten våren 2016 viser det seg at 
våketjenesten har blitt et viktig tilbud til pasienter og pårørende. Våketjenesten har i 2018 blitt tilkalt 
for å være hos urolige, engstelige pasienter og pasienter med stor fallrisiko, men 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.  
Frivillighetskoordinatorene besøkte 16.-17.oktober Diakonissestiftelsens Hospice og Røde Kors 
Vågetjeneste i København for å få inspirasjon til videre arbeid og utvikling av frivilligarbeid og 
våketjeneste. 
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4. 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 spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og Fransiskushjelpen. Legeopplysninger må foreligge. 

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. 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 hjemmetjenesten, 
kreftkoordinatorene og Fransiskushjelpen. Pasienter vi ikke har klart å lindre eller som vi antar har 
kort forventet levetid blir i enheten til de dør. Gjennomsnittlig liggetid er 13,5 dager.  

 
Tilbud til pasienter 

Pasientene har ofte komplekse og sammensatte problemstillinger. Det er viktig å kartlegge hva hver 
enkelt pasient og pårørende trenger, og benytte ressursene i det tverrfaglige teamet for å 
imøtekomme behovene så godt det lar seg gjøre. Dette året døde ca. 45 % av pasientene under 
oppholdet 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, og det er et mål at de skal føle seg velkomne og trygge. 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 
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pårørende bruker denne tiden til å ta farvel. 
30. november kunne vi ta i bruk en «nytt» allrom i 3. etg. En pårørende samlet inn penger via 
Facebook, pusset opp og gikk til innkjøp av nye møbler, tv, leker og spill. Resultatet ble et særdeles 
innbydende rom for både små og store. 
  
Tilbud til etterlatte 

Målet for denne delen av vårt arbeid er at etterlatte skal oppleve støtte til å mestre et liv uten den de 
har mistet. De etterlatte inviteres til samtale med primærsykepleier 4-6 uker etter dødsfallet. Det er  
tilbud om etterlattegruppe hver første onsdag i måneden, gruppene ledes av sykepleiere fra 
Døgnenheten. Dette er et lavterskeltilbud med åpne og uformelle grupper. I samhandling med andre 
etterlatte kan de bli bevisst egen sorg og hvordan den virker inn på tanker, følelser, kropp og 
relasjoner. I tillegg inviteres det til etterlattekurs og Mindfulnesskurs i regi av Livshjelpsenteret. 
En sykepleier fra Hospice Lovisenberg deltar i tilbudet «Sorggrupper for barn» i regi av OUS. 
 

Barnekoordinatorer Medisinsk klinikk og barneansvarlige Hospice Lovisenberg 

Målsettingen med arbeidet som barnekoordinatorer er å sørge for at barn som pårørende i 
Medisinsk klinikk får oppfølging etter Lov om helsepersonell §10a og b og Lov om 
Spesialisthelsetjenesten § 3-7a. Fra 2018 har også barn og søsken som etterlatte en lovpålagt rett til 
et tilbud om oppfølging, jfr. Lov om helsepersonell § 10b. Hospice Lovisenberg har ikke etablert egne 
sorggrupper for barn, men anbefaler sorggruppene på OUS. Hvis foreldrene ønsker samtale for 
oppfølging på Hospice Lovisenberg avtales dette med sykepleier. 
Hospice Lovisenberg har 2 barneansvarlige som rapporterer til seksjonsleder. De er også 
koordinatorer for 10 barneansvarlige i Medisinsk klinikk, og deltar i koordinatornettverket 
BarnsBeste. Det har vært arrangert 5 møter av en times varighet for barneansvarlige i Medisinsk 
klinikk. Ulike case, utfordringer og «nyheter» tas opp, og det informeres om arbeidet i 
koordinatornettverket BarnsBeste. Nye barneansvarlige får materiell og undervisning i arbeidet. 
Det har vært 5 samarbeidsmøter med koordinatorene fra Psykiatrisk klinikk, samt samarbeidsmøter 
med fagdirektør ved LDS, seksjonsleder og fagsykepleier på Hospice Lovisenberg.  
Det arbeides med å holde veiledende behandlingsplan og prosedyrer oppdatert etter mal fra 
Nasjonalt kunnskapssenter. Det er lovpålagt at søsken som pårørende også skal kartlegges og følges 
opp (Lov om helsepersonell §10b). Kartleggingsskjema og prosedyre for å ivareta søsken er 
implementert. 
 
Deltagelse i undervisning: 

• 18.april: Halvdagsseminar for alle barnekoordinatorene på LDS – tema samarbeid med 
barnevernet 

• 17.oktober: Deltagelse på dagsseminar for barneansvarlige i regi av Oslo Universitetssykehus  
• 28.november: Halvdagsseminar for barnekoordinatorene på LDS – tema samtaler med barn 
• Barn som pårørende har vært tema på to faglunsjer internt på Hospice Lovisenberg 

 

5. Kompetanseenheten 

All intern- og ekstern fagutvikling er samlet her, også det som organiseres av ledende sykepleier på 
Lindrende døgnenhet og andre ansatte. Kompetanseenheten (KE) har i 2018 vært bemannet med 2 
sykepleiere i henholdsvis 20 % og 80 (vår)/100 (høst) % stilling.  
Kompetanseenheten har som oppgave å arbeide med kompetanseutvikling, intern fagutvikling, 
forskning, utarbeidelse og oppdatering av nettsidene og ledelse av Tverrfaglig Tenke Tank.  
 
Konferanser/Seminar  

• Regional samling for palliative team/sentra Helse Sør-Øst, Gardermoen, januar  

• PROMiNET seminar, Oslo, januar 
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• Landskonferansen i palliasjon, Bodø, september 

• Dagsseminar, LDS, forskningsgruppen 

 
Publiseringer 

I samarbeid med to sykepleiere fra Døgnenheten fikk KE publisert en artikkel i nordisk tidsskrift for 

palliativ medisin, Omsorg nr. 2-2018: «Total pain».  

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. Artikkel er planlagt publisert i 2019. 

2. Internt kvalitetsprosjekt ved Hospice Lovisenberg – en retrospektiv journalgjennomgang av 
livets siste dager. I 2017 begynte KE registrering av behandlingsintensitet hos pasienter som 
døde ved Hospice Lovisenberg. Parallelt gjøres en kartlegging av ESAS-registreringer før og 
etter innføring av ESAS-r versjonen. Prosjektbeskrivelse og kartleggingsskjema er godkjent av 
personvernombudet og forskningsavdelingen ved LDS.  

3. Care of the Dying Evaluation (CODE): Evalueringsskjema til pårørende. I samarbeid med 
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest ønsker Hospice Lovisenberg å 
innføre CODE. Prosjektet er i en planleggingsfase og forventes oppstart våren 2019. 
 

Diverse presentasjoner, KE 

• Muntlig innlegg på parallellsesjon: «What’s in a name?», Landskonferansen i palliasjon  
• Posterpresentasjon av forskning på palliative pasienter/munnstellprosjektet, 

Landskonferansen i palliasjon  
• Foredrag: «Har vi tid til Hospicefilosofien?», Jubileumsseminar Cathinka Guldberg-senteret 
• Foredrag: «Munnhelse til palliative pasienter», C-kurs i palliasjon, Regional 

kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst 
• Foredrag: Hospicefilosofien og munnhelse til palliative pasienter, Lovisenberg Diakonale 

Høgskole 

• Foredrag: «Erfaringer med bruk av ESAS», Regional samling for palliative team/sentra Helse 
Sør-Øst, Gardermoen 

 

Annet 

• Hospice har i samarbeid med Fabel & Fakta Filmfortelling våren 2018 produsert en 

undervisningsfilm på 11 minutter med tittel «Intimitet og nærhet i et sårbart landskap». 

Filmen baserer seg på samtaler mellom pasienter og fagpersoner og har som hensikt å styrke 

helsepersonell sine kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon om temaet. Filmen er også 

tenkt som et undervisningsverktøy for helsepersonell som arbeider med fag- og 

kompetansearbeid. 

• KE er representert i forskergruppen på LDS for Symptomer og helserelatert livskvalitet, ledet 

av Christine Borge. Gruppen møtes x 1 pr måned. 

• Poster «Traumebehandling med kroppen som innfallsvinkel – et nyttig tilbud til palliative 

pasienter?» ble presentert på Landskonferansen i palliasjon (posteren er utarbeidet av 

fysioterapeut ved Hospice). 

 
Tverrfaglig Tenke Tank (TTT) 

TTT består av en representant fra hver faggruppe, en fra ledergruppen, ledende sykepleier og 

Kompetanseenheten. Mandatet for gruppen er å bidra til at ansatte er oppdatert innen fagfeltet 
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lindrende behandling, pleie og omsorg, delta i videreutviklingen av fagfeltet, bidra til ivaretagelse og 

fornyelse av hospicetradisjonen, videreutvikle tverrfaglig samarbeid innad og revidere og utvikle 

fagplaner. I 2018 ble det gjennomført totalt 4 møter. Planlegging av fagdager og utarbeidelse av 

fagplaner har vært hovedanliggende. I desember ble TTT evaluert etter 2 års virke. Det ble fremmet 

forslag om å endre strukturen grunnet mye fravær på enkelte møter. Gruppen ble enig om å 

fortsette ett år til i samme form da TTT har blitt et viktig møtepunkt for faglig tverrfaglig samarbeid. 

 

Hospice Lovisenbergdagen   

Den 12. oktober ble «World Hospice & Palliative Care Day» markert med en halvdagskonferanse i 
sykehusets auditorium. Invitasjonen gikk til sykehuset og bydelene, og det var ca. 70 deltagere 
tilstede. Hovedtema for den internasjonale dagen var «Palliative Care – Because I Matter». Vår nye 
undervisningsfilm «Intimitet og nærhet i et sårbart landskap» var en av presentasjonene. 
 

Fagdager for ansatte 

Det ble arrangert følgende fagdager a´3 timer i 2018:  
• Pasientautonomi - ved Ole Raakjær 
• God kommunikasjon i den kliniske hverdagen - ved Tonje Lundeby (psykolog OUS) 
• Hvordan kan vi ivareta pasienter med angst- og depresjonssymptomer i livets siste dager - 

ved Bjørn Lau (psykolog LDS) 
• Kropp i helse og lidelse - fra pasient og pårørendes perspektiv - ved Vibeke Lorentsen og 

presentasjon av NRK produksjonen «Helene sjekker inn på Hospice» 

Faglunsj 

Faglunsj 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. 
 
Tema i 2018 har vært: Smertelindring, immunterapi, NOU «På liv og død», taushetsplikt, 
våketjeneste, barn som pårørende, velferdsteknologi, munnstell, Nærhet og intimitet, tema fra 
landskonferansen i Bodø, rutiner ved dødsfall, samarbeidende dokumentasjon, sosionomens time, 
delir, presentasjon av Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst og 
refleksjon over egen praksis. 
 
Artikkelgjennomgang 

KE har i 2018 arrangert gjennomgang av fag- og forskningsartikler for ansatte. Det har vært 
gjennomført 13 samlinger for artikkelgjennomgang. Oppmøtet har vært fra 2-8. 

Hospitanter og studenter  

Hospice Lovisenberg tok imot 38 hospitanter og 9 studenter i 2018. 
Hospiteringstiden varierer fra 2-3 dager til en uke. De fleste kom fra Oslo og Akershus, men vi hadde 
også hospitanter fra Røst, Trondheim, Gjøvik og Høylandet. 12 av hospitantene kom fra ulike 
helsehus/sykehjem i Oslo. 
 
6 studenter kom fra VID, tidligere Diakonova og 3 fra OsloMet, tidligere HIOA. Dette er studenter 
som tar videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. De er hos oss i 5-6 uker og har 
praksis både på Døgnenheten og Livshjelpsenteret. 

Videre- og etterutdanning     

Hospice Lovisenberg har tilrettelagt arbeidstid for følgende videreutdanninger: 
• Spesialsykepleier Lise Strand: Videreutdanning i veiledning og coaching ved HiOA. Avsluttes 

våren 2019 

• Spesialsykepleier Anine Dagestad: Videreutdanning i veiledning og coaching ved HiOA. 
Avsluttes våren 2019 
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• Sykepleier Adina Ekeli Berg: Videreutdanning i kreftsykepleie ved Diakonova. Avsluttet våren 
2018 

6. Annet 

Internasjonalt samarbeid 

 

Kompetanseoverføring Estland 

Som en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus sitt internasjonale arbeid har Hospice Lovisenberg 
gjennom mange år samarbeidet med Diakonova om kompetanseoverføring til sykehus og 
hjemmetjeneste i Tallinn og Narva. Samarbeidet med Tallinn ble avrundet i 2017, avslutningen av 
prosjektet ble markert med en samling på Diakonova i februar. I 2018 har vi derfor kun hatt 
hospitanter fra Narva, 4 sykepleiere i 2 uker. I oktober deltok klinikksjef, seksjonsleder og 
avdelingsoverlege på Hospicekonferanse i Narva, etterfulgt av faglige møter på sykehuset. Besøket 
markerte slutten på prosjektet i Narva, og samarbeidet ble behørig avsluttet med felles middag. 
 
Hospice Lovisenberg er takknemlig for gjennom 17 år å ha fått mulighet til å dele vår kompetanse og 
slik være med å bygge opp tilbudet til alvorlig syke og døende i Tallinn og Narva. Vi vet at arbeidet 
har båret frukter, at våre samarbeidspartnere har implementert kunnskap og kompetanse, og at de 
nå er godt rustet til å videreføre arbeidet. Takk til Diakonova for initiativ og godt samarbeid i flere 
viktig prosjekter disse årene, og takk til sykehuset for at de har prioritert dette arbeidet. Vi ønsker 
våre kollegaer i Tallinn og Narva lykke til videre med et viktig arbeid. 

Palliasjonsprosjekt Malawi 

Prosjektet er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) i Bergen (prosjekteier), 
Hospice Lovisenberg/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 2018 vært på to oppdrag a’ to ukers varighet i Nkhoma. Våren 2018 ble det 
arrangert workshop for helsearbeidere ved sykehuset og omliggende helsesentre. Det norske teamet 
fulgte palliativt team i deres arbeide i poliklinikk og på hjemmebesøk, hadde møter med ledelsen ved 
NMH og møter med Kirkens Nødhjelp, Den Norske Ambassaden og med CHAM. 
 
Høsten 2018 ble det under besøket arrangert tre kurs; ett for frivillige, oppfriskningskurs for religiøse 
ledere som var kurset i 2017 og et kurs for nye religiøse ledere. Hjemmebesøk og poliklinikk sammen 
med palliativt team, undervisning for teamet og for sykehuset stod også på programmet. 
 
Mentorordningen (mentor fra Hospice Lovisenberg og adept fra NMH), hvor tanken er at de to skal 
ha regelmessig kontakt for å drøfte ulike faglige utfordringer, har vist seg å være vanskelig å få til i 
praksis da våre samarbeidspartnere i Nkhoma ikke er vant til å bruke refleksjon og drøfting av case 
for læring. Vi har i samarbeid med Nkhoma valgt å fortsette ordningen, men den fungerer fortsatt 
ikke optimalt. 
 
I forbindelse med besøket våren 2018 ble det lagt et innlegg på Hospice Lovisenberg sin side på 
Facebook med oppfordring til strikking av kuvøsesett. Responsen var enorm. Mer enn 670 000 har 
sett innlegget, mer enn 5000 har delt og LDS har mottatt mer enn 2 000 kuvøsesett i tillegg til et 
hundretalls luer og sokker. Responsen vakte oppsikt og 6. april var det innslag i NRK 
Østlandssendingen på radio og Distriktssendingen på TV. 
 
Palliasjonsprosjektet i Nkhoma, Malawi hadde som prosjektperiode 2016-2018. Ledelsen ved HDS 
har valgt å videreføre prosjektet i tre nye år, 2019-2021. LDS er invitert med i samarbeidet, og har 
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sagt ja til en videreføring av arbeidet i 2019. Prosjektgruppen er glad for dette da det tar tid å bygge 
kompetanse. NMH er godt i gang med å bygge opp en modell: «To give care as close as possible to 
the patient». Intensjonen er å gi frivillige i distriktene, religiøse ledere, sykepleiere og leger på 
helsesentre i NMH sitt opptaksområde opplæring i grunnleggende palliasjon slik at pasientene kan 
ivaretas hjemme. Den spesialiserte palliasjon skal ivaretas av palliativt team ved NMH gjennom 
ambulant funksjon eller ved innleggelse i sykehuset. Så langt har 32 sykepleiere og leger gjennomgått 
5 dagers kurs i palliasjon etter nasjonal opplæringsmanual med påfølgende 2 ukers praksis. Kurs i 
grunnleggende palliasjon har vært gjennomført for 45 frivillige (5 dagers kurs), 40 religiøse ledere (3 
dagers kurs) og 114 landsbyhøvdinger og tradisjonelle healere (5 dagers kurs). Totalt 248 
kursdeltakere. Det har i tillegg vært arrangert oppfriskningskurs for 15 religiøse ledere. 
 
NMH ble i desember 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/besøk 

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Universitetssykehus inviterte til åpent møte i sykehusets 
auditorium 3. januar for å diskutere «hvordan bedre pasienttilbudet til alvorlig syke og døende». 
Debattmøtet ble arrangert i forbindelse med overrekkelsen av palliasjonsutredningen NOU 2017:16 
«På liv og død» som statsråden mottok like før jul. Leder for Palliasjonsutvalget, Stein Kaasa sin 
innledning om utredningen ble etterfulgt av paneldebatt med sentrale politikere og aktører. 
Interessen og engasjementet var stort hos de nærmere 200 fremmøtte. 
 
27.august hadde Lovisenberg Diakonale Sykehus i regi av Helse- og omsorgsdepartementet besøk på 
Hospice Lovisenberg av en delegasjon fra Sichuanprovinsen i Kina. Delegasjonen ønsket å høre om 
samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og om palliasjon. 
 
NRK arrangerte i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus/Hospice Lovisenberg førpremiere 
på «Helene sjekker inn på Hospice» mandag 10.desember. Helene Sandvig og redaksjonen var 
tilstede. TV-programmet ble vist i sin helhet, og det var anledning til å stille spørsmål til Helene 
Sandvig, avdelingsoverlege Are K. Normann og spesialsykepleier Tone Sundal. Nærmere 170 hadde 
funnet veien til auditoriet for å se programmet, møte Helene Sandvig og teamet hennes og delta i 
samtalen om viktigheten av åpen og ærlig kommunikasjon rundt livet og døden. 

Media 

• Vårt Land Verdidebatt 03.01.18. «Hvor skal vi dø?» Seksjonsleder Joran Slaaen 
• Vårt Land 25.01.18. «Noen vil helst dø alene». Intervju med spesialsykepleier Tone Sundal 
• NRK P2 Verdibørsen 13.02.18. «Når en nær slektning eller venn blir uhelbredelig syk…». 

Intervju med avdelingsoverlege Are K. Normann, spesialsykepleier Bente Baklund og 
spesialsykepleier Lise Strand 

• NRK Radio, Østlandssendingen og NRK TV Distriktssending 06.04.18. Strikkeprosjektet «Strikk 
en kuvøse til Malawi». Konsulent Karin Skyrud og seksjonsleder Joran Slaaen 

• VG 22.04.18. «Tankene om livets slutt». Intervju med to pasienter på Hospice Lovisenberg  
• Podcast Engler og hormoner 10.12.18. «Hverdagen i dødens forgård, hvordan skape liv i tiden 

vi har igjen å leve». Samtale med overlege Anne Maren Dahl 
• NRK TV 12.12.18. «Helene sjekker inn på Hospice» 

 

 

 

 

 

 



 

Hospice Lovisenberg  

– Senter for Lindring og Livshjelp  12 

7. Avsluttende kommentarer 

 
Året 2018 startet med åpent møte i auditoriet med debatt om palliasjonsutredningen NOU 2017:16 
På liv og død og avsluttet med åpent møte i auditoriet med førpremiere på NRK 1 «Helene sjekker 
inn på Hospice». Begge arrangement samlet fulle hus. Fagområdet palliasjon er i fokus, med en fersk 
NOU og revisjon av nasjonale faglige retningslinjer er det en villet politisk satsning. Til tross for høy 
aktivitet har 2018 på mange måter vært et venteår med tanke på utvikling og strategi. Vi venter med 
spenning på Stortingsmeldingen i palliasjon som kommer i 2019 med tanke på veien videre for 
Hospice Lovisenberg.  
 
Sykehuset ble høsten 2018 gitt i oppdrag av Helse Sør-Øst å etablere et samlet lokalsykehustilbud for 
medikamentell kreftbehandling og palliativ behandling, her ligger nye utfordringer og muligheter.  
 
Kommende år er det 25 år siden etableringen av Hospice Lovisenberg. Dette vil vi markere med 
fagkonferanse fredag 11.oktober kl. 10:00-16:00 i auditoriet på sykehuset. 25 års jubilanten har som 
mål å være foroverlent: Hvordan skal vi møte utfordringen med palliasjon til alle som er i behov av 
det, tidlig integrasjon, integrasjon helt hjem etc.? Hvor går veien de kommende år? Det er et mål at 
palliasjon i langt større grad enn i dag skal være en naturlig del av behandlingstilbudet til alle 
pasienter med alvorlig og potensielt dødelig sykdom helt fra diagnosetidspunkt. Hospice Lovisenberg 
vil fortsette å være i front som kompetansebase i omsorgen for pasienter i livets siste fase og 
døende. Parallelt vil vi være en aktiv pådriver for å utvikle fagområdet i tråd med nasjonale føringer 
og arbeide for at pasienter skal oppleve trygghet og kontinuitet gjennom hele sykdomsforløpet. Vi 
går et spennende år i møte. 
 

 

 

For ledergruppen 
Joran Slaaen 
Seksjonsleder 
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8. Statistikk 

Lindrende dagbehandling 

• Oversikt: 2018 

Antall besøk  
 Til Lindrende 

dagbehandling 
 694 

 Til kurs pårørende/etterlatte 57 

Antall pasienter (Lindrende dagbehandling)  

 Antall forskjellige pasienter 72 
 Besøk per pasient (gj.snitt) 9 
 Alder i år (gjennomsnitt) 68 
                                                                                                                                      

• Fordeling kommuner, fylke for besøk 

Oslo  623 

 LDS bydeler  142 
 Andre bydeler  481 
Akershus  70 

Andre  4 

 

Poliklinikk og Lindrende team 

•  Lindrende poliklinikk / Dagbeh. poliklinikk  

Poliklinikk konsultasjoner 302 

 Ved lege 182  
 Ved sykepleier 119  
 Gjennomsnittsalder (år) 69  
 

• Statistikk Lindrende team:  

Z5150 bidiagnoser på medisinsk avdeling 117 

Pasientbesøk totalt sykehus   553 

 Lege alene 32  
 Sykepleier alene 399  
 Sykepleier og lege 110  
 Fysioterapeut alene 0  
 Sykepleier dagmedisin 11  
 Lege dagmedisin 1  
Hjemmebesøk totalt  6 
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Lindrende døgnenhet  

• Aktuell statistikk  

Antall henvisninger   502 

 Andel som fikk plass (%) 58%  

Antall innleggelser 292 

 Liggetid gj.snitt (dager) 13.5  

Antall utskrivninger 292 

 Som død 44.8%    131 
Til hjemmet 35.6%    104 
Til sykehus   8.9%        26   
Til kommunal inst. 10.6%        31 

Antall forskjellige pasienter  

 Gjennomsnittsalder (år) 66  

Antall ledsagere registrert som innlagt 61 

 Ledsager liggetid gj.snitt 16.4  

 

Epikrisetid innen 7 dager (%) 97.6 

Beleggsprosent (%) 90.6 

 

• Fordeling fylke (innleggelser) 

Oslo  263 

LDS bydeler     95  

Andre bydeler 168  

Andre fylker 29 

 Akershus  16  
Buskerud  2 
Hedmark  1 
Østfold  6 
Utlending  4 

 

Undervisningsoppdrag eksternt 

Undervisning  312 

 Lindrende team  250 
 Andre      62 
Veiledning  200 
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Bemanningsoversikt 2018  

 

 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 5.6 0.8 26.8 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 8.9 0.8 39.7 Fordelt på 62 

personer 

* Ansatt i Medisinsk Klinikk 

**Ansatt i andre klinikker i sykehuset 

 

 

  

 


