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Geriatriseminaret i Vestfold er et faglig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold HF, 
Universitetet Sørøst-Norge (USN eldreforsk), NSF `s faggruppe for geriatri og 
demens i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold 
(USHT-V), Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Nasjonal kompetansetjeneste 
for aldring og helse 
 
 

Programkomiteen for Geriatriseminaret 2021 har bestått av: 
Gro Gade Haanes, førsteamanuensis 

Universitetet i Sørøst-Norge 
Charlotte Standeren, rådgiver og spesialsykepleier 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark (Vestfold) 
Siri Holst Sletten, geriatrisk sykepleier 

Utredningspoliklinikk for alderspsykiatri og hukommelsessvikt, Sykehuset i Vestfold  
Katrine Linnom Pedersen, geriatrisk sykepleier 

NSF faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens i Vestfold 
May Britt Ulviksbakken, geriatrisk sykepleier 

Geriatrisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF 
Candy Lee Jensen, fysioterapeut  

Sandefjord medisinske senter 
Linn Marie Høilund, prosjektmedarbeider 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse  
 

 
Praktisk informasjon: 
 

Dato: 10. februar 2021 
09.00 – 14.45  

Godkjenninger: Seminaret søkes godkjent til spesialitetene i klinisk 
sykepleie, ergoterapi og til klinisk fagstige for 
helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. 
Andre yrkesgrupper må søke eget forbund 

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

 
Påmeldingsfrist: 1. februar 2021 

 

Nettpåmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/kurs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://butikk.aldringoghelse.no/kurs


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tittelen på årets seminar er: 
 

Palliasjon i et bredt perspektiv: Hva er det og hvordan står vi i det? 
 
I 2019 kom St.meld. 24 Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. 
Men alle andre dager skal vi leve. NOU 17: 16 På Liv og død – Palliasjon til alvorlig 
syke og døende lå som grunnlag for denne. St.meld. 24 peker på at palliasjon 
tradisjonelt har vært forbundet med ivaretakelse av den døende pasienten og 
pårørende, og sorgarbeid for etterlatte. Gjennom denne St.meld. ønsker regjeringen 
å endre på begrepet og kommer med følgende definisjon:  
 
«Palliasjon/lindrende behandling og omsorg er aktiv behandling, pleie og omsorg for 
pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens 
fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak 
rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all 
behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. 
Lindrende behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve 
dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet» (www.helsedirektoratet.no) 
 
Temaet for årets seminar er Palliasjon i et bredt perspektiv: Hva er det og hvordan 
står vi i det? Bakgrunnen for valg av tema er nettopp det å belyse at palliasjon 
berører mer enn de siste dager og timer av livet til et menneske. Palliasjon handler 
om det tittelen i St. melding. 24 sier - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager 
skal vi leve. Hvordan skal vi som helsepersonell skape åpenhet om døden, mening i 
den tiden som er igjen eller lindre de lidelser som disse menneskene måtte ha? Og 
hvordan ivaretar vi oss selv i denne rollen? Dette er spørsmål som vi ønsker å 
besvare gjennom denne dagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helsedirektoratet.no/


 

 
 
 
Program 
 
Kl 08.30 – 09.00  Pålogging 
 
Kl 09.00 – 09.05 Åpning av seminar  

     
Kl 09.05 – 09.50  Bakgrunn for stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg 
      Sykepleier og rådgiver Nina Saastad, Kreftforeningen  

  
Kl 09.50 – 10.00  Pause  
 
Kl 10.00 – 10.40  Palliasjon - hva ligger i dette begrepet  

     Sykepleier og førstelektor Astrid Rønsen, NTNU Gjøvik  
 

Kl 10.40 – 10.50  Pause 
 
Kl 10.50 – 11.30  Palliativt team – hvordan jobber de i Vestfold 

     Overlege Arve Nordbø, Palliativt senter, SiV 
 

Kl 11.30 – 12.00  LUNSJ 
 
Kl 12.00 – 12.40 Forhåndssamtaler 

    Universitetslektor Line Festvåg, Universitet i Sørøst-Norge 
   

Kl 12.40 – 12.50  Pause 
 
Kl 12.50 – 13.15  Ergoterapeutens rolle i den palliative fasen 
      Ergoterapeut Ove Kongsteien, Sandefjord kommune 
 
Kl 13.15 – 13.25  Pause 
 
Kl 13.25 – 13.50  Tid som gave 
       Kreftkoordinator Silje Wergeland Kvestad, Sandefjord kommune 
 
Kl 13.50 – 14.00  Pause 
                                
Kl. 14.00 – 14.45  Hvordan skal vi stå i dette? 
        Psykologspesialist og rådgiver Henriette Kaasa Ringheim,   
       Bedriftshelsetjenesten SiV/STHF 
 
 
 

Med forbehold om endringer i programmet 

      

 


