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”Gjestefløya”

Lindrende enhet i Vågan 
kommune  

Svolvær 27.mars 2012
Anita B. Brendeford

Vågan – Nordland

�

Svolvær

Vågan kommune

Digermulen

Bakgrunn
• Vågan kommune ca 9 500 innbyggere

• 75 km til lokalsykehuset.

• Sentrale føringer- Samhandlingsreformen

• Trenden er at alvorlig syke skal slippe å 
tilbringe den siste tiden i en travel 
sykehusavdeling.

• Økt kreftincidens

• Fokus på palliasjon

Forts. bakgrunn

• Økt krav til kommunehelsetjenesten
• Behov for kunnskap- god palliasjon 

krever høy kompetanse hos 
hjelperen!

• Forankret hos ledelse
• Prosjektmidler fra HSDIR

Samarbeidspartnere

• Fått statlige midler fra HSDIR
2009: 75 000,-
2010: 250 000,-
2011: 300 000,-

• Kreftsykepleier som prosjektleder.
• Kompetansesenteret innen 

lindrende behandling UNN
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Samarbeidspartnere

• Høy forankring i kommunens 
ledelse.
– rådmann, kommunalsjef for helse, 

kommuneoverlegen, leder 
hjemmebaserte tjenester, 
institusjonsleder og kreftsykepleier.

• Tett dialog. Informasjon og god 
kommunikasjon med alle.

Hvor kan midlene brukes?

• Kommunen og prosjektet ønsket:
– lindrende enhet tilknyttet sykehjem

– kompetanseheving blant 
helsepersonell innen lindrende 
behandling ved livets slutt.

– kontaktnettverk på tvers av 
nabokommunene og lokalsykehus

Forts. 

• Hospitering
• Kurs (interne og eksterne forelesere)
• Vikarinnleie
• Lønn til prosjektlederstilling

• Kompetanseheving
• Prosjektarbeid

Kompetanseheving

• Kompetansesenteret for lindrende 
behanlding fra UNN  har holdt kurs 
både for leger og sykepleiere.

• Stor fagdag i Svolvær med lege og 
kreftsykepleier fra NLSH-Lofoten, 
samt sykehjemslege fra Vestvågøy.

• 12 sykepleiere vært på 3 dagers 
UNN-kurs i lindrende behandling. 

Forts kompetanseheving

• Flere internundervisninger
• Work-shop 1. onsdag i mnd for alle 

spl. Og annet helsepersonell.
• Stort seminar med Per Fugelli på 

Nyvågar. Hele Lofoten.
• Januar 2012 seminar med 

prestetjenesten og sykahusprest fra 
UNN.

Prosjektgruppe

• Arbeidsgruppe: 3 sykepleiere fra 
hjemmetjenesten og 1 fra Byparken, 
samt kreftsykepleier som 
prosjektleder.

• Styringsgruppa: leder 
hjemmetjenesten, leder institusjon, 
kommunelege 2, leder Byparken og 
kreftspl.
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Prosjektarbeidet

• Jevnlige møter i arbeidsgruppe (ca. 
hver 14. dag)

• Møte styringsgruppe ca hver 3. mnd
• Prosjektleder sendt referat og 

statusrapport til rådmann jevnlig. Tett 
dialog. 

• God respons fra kommuneledelse.

Lindrende enhet

• Hospitering i Saltdal og Sortland 
kommune ga oss stort engasjement 
videre.

• Politisk aksept for lindrende enhet 
april 2010.

Gjestefløya

• Offisiell åpning 20. september 2010
• 2 rom øremerket lindrende 

behandling til alvorlig syke.
• I tilknytning til korttidsinstitusjon og 

legesenter.
• Samarbeid mellom 

hjemmesykepleien og avdelingen på 
korttidsinstitusjon (Byparken 
omsorgssenter)

Kriterier for opphold

• Korttidsopphold til symptomlindrende 
behandling, som ikke nødvendigvis 
trenger sykehusinnleggelse.

• Avlastning inntil 1 uke
• Pleie og omsorg ved livets slutt. 

Politisk vedtatt!

Disponering av enheten

• Kreftsykepleier
• Leder Byparken omsorgssenter
• Leder hjemmetjenesten

Politisk vedtatt!!!
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Gjestefløya 1 år 20. sept

• 171 døgn
• 18 mnd: 321 døgn i bruk
• 7 døgn med 2 pasienter samtidig 

første året.
• 11 dødsfall første året.
• Pårørende-rom ved siden av vært 

aktivt i bruk.

Gjestefløya

• Rommet står klart
• Intensjonen er å stå ledig
• Langt til sykehuset
• ”vinn-vinn” situasjon…Hjemmespl kjenner 

pasient…trygghet for pas. Slipper å forlate 
pas hjemme.

• Utarbeidet skriftlige rutiner

Gjestefløya

• Ny pasient: Samarbeidsmøte om Else
• ”Hvem gjør hva?”
• Evaluering fortløpende
• Hjemmetjenesten begrenser antall 

forskjellige pleiere til enheten
• Hjemmetjenesten tilgang til journalsystem

Else i lindrende enhet

• Vært informert om Gjestefløya står klar for 
henne.

• Trygghet
• Kanskje avlastning/korttidsopphold først?
• Planlagt hjemmedød
• Tidlig planlegging ikke alltid etter planen

• ønske om å være hjemme så lenge som 
mulig.
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Else i lindrende enhet

• Kommer til lindrende enhet for å få omsorg 
ved livets slutt.

• Ønsker å dra hjem ”en siste gang”. Bare 
noen timer. Med ambulansebåre.

• Planlegger det. Håp. Glede og sorg.
• Rakk ikke, ble dårligere.
• Familien nå glad for at Else er ”i trygge 

hender”

”just in case”

• Ha medisiner klar. Unngå legevakt.
• Elses sykdom gir nå dyspnø og angst. 
-Morfin og haldol på sc-pumpe
Dormicum sc

. Skopalamin, Afipran og paracetamol 
tilgjengelig.

O2 tilgjengelig.
God effekt. God lindring.

Gjestefløya

• Pårørenderom 
• Familien informeres om situasjonen
• Være tilstede
• Fukte munn

• Prest?

Gjestefløya

• Refleksjonsmøter
Hva gikk bra? Hva gikk galt? Forbedring
• Veiledning og bearbeiding
• Samarbeid med prestetjenesten

• Etterlattesamtaler 
• Gode tilbakemeldinger fra pasient og 

pårørende/etterlatte.
• Etterlattegaver: opprettet egen gavekonto.

Oppsummering Else

• Planla hjemmedød og tilrettelegging
• Skjer ting underveis
• Utrygghet
• Familien sliten

• Tilbud om Gjestefløya

Til slutt

• PALLIASJON = FLEKSIBILITET

• PALLIASON = INGEN FASIT
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TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!!


