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           ÅRSRAPPORT 2020 

 
Historikk:   
Den 20. mars 2009 vedtok Administrativt samarbeidsutvalg å opprette Klinisk utvalg - 
Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke som et Klinisk utvalg. 
Den 7. mai i sak 31-09 oppnevnte Administrativt samarbeidsutvalg medlemmene i 
Klinisk samarbeidsutvalg – sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig 
syke. Administrativt samarbeidsutvalg ble erstattet av Overordnet samarbeidsutvalg 
(OSU) og den 22. september 2017 i sak 39-17 ble forankringen sikret i Overordnet 
samarbeidsutvalg, OSU. Nettverket skiftet i 2020 navn til Ressurssykepleienettverket 
for palliasjon og kreftomsorg i Innlandet. Utvalget avgir årsrapport til OSU.  
 
Sammensetning i klinisk utvalg 20120. 

            Synøve Revling Holm, SI divisjon Gjøvik Lillehammer, Gjøvik sykehus. 
            Gerd E Nonstad, Brukerutvalget, oppnevnt i 2013. Gikk ut ila 2020.  
            Ny brukerrepresentant lansert Ida Målfrid Skindsrud.  
 May Næss, Kreftforeningen. Gikk ut ila 2020.  
            Ny representant lansert Britt Kristin Kråkevik. 
            Torunn Wester, Kompetansesenter for lindrende behandling OUS 
            Karin Hammer, Gjøvik kommune 
            Solveig Halseth, Åmot kommune 
            Marit Olaug Hole, SI, divisjon Elverum Hamar 
            Elisabeth Johnsgaard, sekretær, SI HF, Fagsjef stabsområde helse. 
  
            Brukermedvirkning: 

Representanten fra Brukerutvalget har en fast post på alle møtet i Klinisk utvalg og    
samspillet med representanten er gjensidig nyttig. 

 

Organisering av sykepleienettverket:  

Klinisk utvalg er Ressursnettverkets styre. Fra og med 1.1.20 ble to underliggende 
arbeidsgrupper fra hvert av innlandsfylkene til en arbeidsgruppe. Selve 
Ressursnettverket består av ca 170 kontaktsykepleiere fra 42 kommuner i Innlandet, 
fra Hospice Sangen, fra noen rehabiliteringsinstitusjoner og Sykehuset Innlandets 
relevante avdelinger.   

 

USHT  

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (USHT) med kontor 
både på Hamar og Gjøvik har forespurt om å bli en del av Arbeidsgruppa i 
Ressursnettverket. De skal fra mars 2021 delta med en representant fra kontoret på 
Hamar. 

 

Møtevirksomhet:  

Klinisk utvalg har hatt fire møter, 15.1, 2.6, 8.9 og 25.11 og arbeidsgruppa har hatt tre 
møter i 2020. 

 

Handlingsplan: 

Klinisk utvalg har en rullerende handlingsplan. Den er revidert i 2020. 

 

 



Kompetanseplan. 

Det er utarbeidet en Kompetanseplan. 

 

Oppdatert liste over kontaktsykepleiere: Kontaktopplysninger til 
ressurssykepleierne oppdateres jevnlig ved endringer. Den ligger på 
Kompetansebroen og det er en link dit fra Sykehuset Innlandet sine nettsider.  

 

Temadag:  

Årets temadag ble avlyst på grunn av Covid 19.  

 
Regional nettverkssamling i Helse Sør Øst.  
Vårt nettverk var representert med fleire deltagere. Digital samling.   

 

Nyhetsbrev:  

Det er sendt ut tre Nyhetsbrev med relevant informasjon og fagstoff. Nyhetsbrevet går 
direkte til alle sykepleiere i nettverket, legges på Kompetansebroen og sendes til 
OSU, administrerende direktør og direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet.  

 

Kompetasebroen:  

Denne digitale plattformen er viktig for Ressurssykepleienettverket. Det er arbeidet 
med lay out. Leder i vårt nettverk er kontaktperson mot redaksjonen. Man finner siden 
til Ressurssykepleienettverket ved å velge Innlandet, deretter fanen Samhandling. 
 
Sykehuset Innlandet sine internettsider:  
Det ligger også oppdatert informasjon om ressurssykepleienettverket under fanen 
Samhandling. Det er laget en link fra denne siden til kompetansebroen.  

 

Facebook:  

Klinisk utvalg, sykepleienettverket er på facebook, med Marthe -Lill Solstad og Hege 
B Eklund som ansvarlige. Ingen aktivitet på denne siden i 2020.          

                

Økonomi:  

Det er en felleskonto for Klinisk utvalg sykepleienettverket. Kontoen bidrar blant annet 
til å finansiere temadager og Basiskurset. Pr. 31.12.2020 var det kr. 71. 347.32 på 
konto.   

        

            19. mars 2021 

 

.  Synøve Revling Holm                                                   Elisabeth Johnsgaard  

Leder Klinisk utvalg                                                       Sekretær Klinisk utvalg. 


