Palliativ behandling i Bergen

Informasjon om henvisningsrutiner til palliative sengeenheter
Hva skal alle kunne tilby?
Alle som gir behandling, pleie og omsorg til palliative pasienter, skal kunne
tilby grunnleggende palliasjon.
Hvem kan hjelpe?
Flere institusjoner har spesialistkompetanse i palliasjon. De er tillagt et
spesielt ansvar for å hjelpe henvisende instans i oppfølgingen av palliative
pasienter. De vil bistå helsepersonell i forhold til symptomlindring og praktisk tilrettelegging for den enkelte pasient:
•
•

Sunniva senter for lindrende behandling
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Palliativt team, Seksjon for smertebehandling og palliasjon
Haukeland universitetssjukehus (primært inneliggende pasienter)

Bergen har i tillegg to spesialenheter (sengeposter) for palliative pasienter
som trenger innleggelse på grunn av spesielt komplekse behov:
• Sengeposten ved Sunniva senter
• Palliativ avdeling ved Bergen Røde Kors Sykehjem

Alle med langtkommen, uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid har rett til god behandling, pleie og omsorg
ved livets slutt. Pasientene kan få hjelp på sykehus, i sykehjem og i hjemmet.

Informasjon om spesialenhetene og inntakskriterier
En del pasienter vil være i gråsonen mellom de to tilbudene. Pasientens
ønske skal telle med i vurderingen.

Sengeposten ved Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass
Diakonale Sykehus
• har åtte heldøgnsplasser med både lokal og regional funksjon
• skal ta imot pasienter som trenger palliativ behandling, pleie og
omsorg i spesialisthelsetjenesten utover det som andre sykehusavdelinger skal kunne tilby
• fungerer som en akutt palliativ enhet med vekt på aktiv problemløsning
• tar imot pasienter med behov for diagnostiske prosedyrer eller
invasive behandlingsprosedyrer
• gir også mulighet for opphold i terminalfasen for pasienter med komplekse problemstillinger
• tar fortrinnsvis imot pasienter fra andre sykehusavdelinger, men også fra
andre institusjoner eller fra hjemmet
• tar imot pasienter med behov for aktiv symptomlindring tidligere i
forløpet av sykdommen
• er førstevalg for unge pasienter med behov for spesialisert palliativ
behandling
Palliativ avdeling ved Bergen Røde Kors Sykehjem
• er et byomfattende tilbud for Bergen kommune, med åtte korttidsplasser
• skal fortrinnsvis ta imot eldre pasienter som trenger palliativ behandling, pleie og omsorg i kommunehelsetjenesten utover det de øvrige
sykehjemsavdelinger i Bergen kommune kan tilby
• skal primært ta hånd om pasienter der behovet er:
- justering av symptomlindrende behandling
- symptomlindrende behandling, pleie og omsorg inntil døden

Prosedyre for henvisning

til sengepost for spesialisert palliativ behandling
Alle søknader til Sunniva sengepost og Palliativ avdeling ved Bergen Røde
Kors Sykehjem behandles av vurderingsutvalget for palliative plasser i

Bergen.

Det er foreløpig ikke mulig å sende søknad gjennom helsenett eller DIPS.
Det skal benyttes et henvisningsskjema som finnes på følgende adresse:
www.helse-bergen.no/palliasjon
Dette skjemaet kan fylles ut elektronisk, men må inntil videre sendes per
post eller faks til:
Vurderingsutvalget for palliative plasser
c/o Sunniva senter, postboks 6165
5892 Bergen
Faks: 55 97 93 99
Dersom det søkes plass ved Palliativ avdeling ved Bergen Røde Kors Sykehjem, må pasienten ha signert egenerklæring om plass i sykehjem.
Vurderingsutvalget er sammensatt av en representant fra hver av de følgende
instanser: Lindrende enhet i Askøy kommune•Bergen kommune•Bergen
Røde Kors Sykehjem•Sunniva senter•Palliativt team, Seksjon for smertebehandling og palliasjon ved Haukeland universitetssjukehus.
Utvalget vurderer alle søknader med tanke på å gi pasienten et tilbud på
rett sted og nivå og til rett tid. Søknadsvurderingen kan suppleres med
samtale med innsøkende instans og/eller tilsyn hos pasienten. Utvalget
tilstreber rask saksbehandling, med faste møter hver tirsdag og torsdag.
Definisjon av palliativ eller lindrende behandling

Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med langtkommen, uhelbredelig
sykdom og kort forventet levetid. Lindring av 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 (WHO).

Kontaktinformasjon

Sunniva senter for lindrende behandling
Medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tlf: 55 97 94 00
Faks: 55 97 93 99
E-post: palliativ@haraldsplass.no
www.haraldsplass.no
Palliativ avdeling, Bergen Røde Kors Sykehjem
Ellerhusens vei 35, 5043 Bergen
Tlf: 55 39 77 00
Faks: 55 25 64 60
E-post: postmottak@brks.no
www.brks.no
Palliativt team,
Seksjon for smertebehandling og palliasjon
Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen
Tlf: 55 97 73 20
Faks: 55 97 40 10
E-post: smerteklinikken@helse-bergen.no

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Ressurssykepleiere i Nettverk i kreftomsorg og
lindrende behandling
Det er ressurssykepleiere i alle soner i hjemmesykepleien og ved de fleste sykehjem.
www.helse-bergen.no/palliasjon
Gå til menyboks Nettverk
Brosjyren kan bestilles hos Kompetansesenter i lindrande behandling
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Kompetansesenter i lindrande behandling
Helseregion Vest
Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen
Tlf: 55 97 58 24
Faks: 55 97 58 25
E-post: lindrende.behandling@helse-bergen.no
www.helse-bergen.no/palliasjon

