
Funksjonsbeskrivelse av ressurssykepleier i kompetansenettverket til Akershus universitetssykehus 

sitt opptaksområde. 

Funksjonsbeskrivelsen bygger på Retningslinje angående Kompetansenettverk for ressurssykepleiere 

for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Akershus universitetssykehus HF opptaksområde. 

Formål: 

Hensikten med kompetansenettverket er at det i alle kommuner/soner/avdelinger skal være en 

ressursperson med spesielt fokus på kreftomsorg og lindrende behandling. Målet er planlagt 

kompetanseheving, samhandling og samarbeid slik at kreftpasienter og andre pasienter med behov 

for lindrende behandling, samt deres pårørende, opplever god kompetanse og samhandling i alle 

nivå i helsetjenesten. 

Kvalifikasjonskrav: 

Sykepleier som er interessert i å utvikle sin faglige- og samhandlingskompetanse, og som ønsker å 

videreformidle dette til sine kollegaer og samarbeidspartnere. Videreutdanning i palliasjon, 

kreftomsorg eller annen relevant videreutdanning er en fordel, men ikke ett krav. Ressurssykepleiere 

bør tilegne seg kunnskap tilsvarende nivå B beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i 

kreftomsorgen 10/2019 (jfr kompetanseplan). 

 

Ressurssykepleier forplikter seg til å:  

• Inngå i et kompetansenettverk og delta på samlinger 

• Utvikle særlig kompetanse innen fagområdet.  

• Ta initiativ til, og gjennomføre møter med sin leder, minimum 1 per år. Her legges en plan med 

definerte mål for ressurssykepleiers arbeid. 

• Sammen med sin leder bidra til gode rutiner og behandling av denne pasientgruppen 

• Ha et spesielt ansvar for undervisning og veiledning av kollegaer  

• Bidra til å holde kollegaer oppdatert om nyheter og referere fra samlinger 

• Melde ifra til Palliativt team, nettverksleder og leder dersom man fratrer sin stilling.  

 

 



Klinisk virksomhet  

Ressurssykepleier:   

• Fungerer som en ressursperson for pasient og deres pårørende  

• Bidra til å ha ett overblikk over pasienter i sin egen sone/avdeling og informeres/konsulteres 

vedrørende aktuelle pasienter   

• Er bindeledd og bidrar til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten for den enkelte pasient   

 

Samhandling – og systemarbeid  

Ressurssykepleier  

• Skal sammen med leder bidra til, implementere felles rutiner og arbeide for god samhandling med 

pasient, pårørende, andre faggrupper og etater 

• Tilstrebe å ha oversikt over aktuelle tilbud til pasient og pårørende i egen region 

 

Vi er kjent med innholdet i retningslinje, funksjonsbeskrivelse og kompetanseplan og er inneforstått 

med hva det innebærer. 

 

Sted og dato     

____________________________ 

Ressurssykepleier  Nærmeste leder  Leder for kompetansenettverk 

 

_____________________          ________________________     _____________________________ 


