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Handlingsplan 2020-2021 for Ressurssykepleienettverket i palliasjon 

og kreftomsorg i Innlandet 
 

Organisasjonskart og forankring 
Sykehuset Innlandet (SI) – overordnet samarbeidsutvalg (OSU )– Klinisk utvalg   -  Arbeidsgruppe  - 
sykepleienettverket-   
Visuell modell for samarbeid og samhandling, fagnettverk  3 nivåer – ulike mandat/oppgaver 

  

 

Årshjul for Klinisk utvalg og arbeidsgruppen i Innlandet                    
Klinisk utvalg: 3 årlige møter (et via VK)  

Arbeidsgruppen: 4 årlige møter (gjerne via VK) Minst ett av møtene er felles med Klinisk 

utvalg. 
EN fast struktur – som rulleres. I tillegg handlingsplan med spesiell satsing de neste to årene. 

 

Klinisk utvalg

Arbeidsgruppe.

170 ressurssykepleiere ved alle 
relevante enheter i kommunene og SI

Jan-

febr-

•Strategimøte kl.utvalg- ( Videokonferanse-møte ): 

• Evaluering. 

• Digital temadag

• Handlingsplan -prioriteringer-2-årig plan

• Fortløpende dialogmøter m. SI, Brukerutvalg, forløpskoordinatorer , arb.gr, ev. andre

• Arbeidsgruppemøte

mars April-

mai-juni

• Vårmøte Kl.utvalg:  Sammen med arbeidsgruppen deler av møtet

• Årsmelding  OSU. Behandles i vårt møte 24. mars.

• Nyhetsbrev medlemmene.

• Planlegging av basiskurs høst 2021. 

Juli-

aug -sept 

• Arbeidsgruppemøte

• dialog og samarbeid  forløpskoord.netttverket -utdanningsinstitusjonene/brukerutvalg eller andre 
relevante

• husk involvering av kommunikasjonsavdeling SI 

Okt-

nov - des

• Basiskurs- oktober

• Klinisk utvalg og  arbeidsgruppemøte ( helst samme dag, men ikke felles).

• Gjennomgå og oppnevne medlemmer i klinisk utvalg og arebidsgruppen.

• Nyhetsbrev  desember

Det kliniske utvalget har som mål å utvikle 

tjenester av god kvalitet for kreftpasienter og 

andre alvorlig syke; -tjenester som er 

 Virkningsfulle 

 Trygge og sikre 

 Involverer brukere og gir dem innflytelse 

 Er samordnet og preget av kontinuitet 

 Utnytter ressursene på en god måte 

 Er tilgjengelige og rettferdig fordelt 

    OSU 

GSU 
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Mål for ressurssykepleiernettverket    

Målet er et velfungerende ressurssykepleienettverk som ivaretar pasienter med behov for lindrende 

behandling – uavhengig av diagnose. Pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig behandling og 

omsorg også i overgangene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene 

 • Det skal være lett å finne frem til ressurssykepleierne 

• Nettverket skal legge vekt på å bygge kompetanse innad i nettverket, og det forventes at 

ressurssykepleierne deler kompetansen videre på arbeidsplassene 

• Nettverket skal legge til rette for at ressurssykepleierne får en økt rolleforståelse slik at de 

kan fungere som ressurs for pasienter, pårørende og kollegaer. 

• Nettverket skal ha et tett samarbeid med brukerutvalg  

        

Handlingsplan 2020-2021 
 

Satsingsområde Tiltak Ansvar 
frist 

Samarbeid 

Videreutvikle nettverket med 
større fokus også på andre 
pasientgrupper enn 
kreftpasienter.  
Sørge for at nettverket 
implementeres i 
Helsefellesskapet.  

Målrettet utviklingsarbeid 
Tettere samarbeid mellom 
fagmiljøene i SI og kommunene. 

Kl. utvalg 
Arb.gr 
 

Redional 
kompetansetjene
ste i lindrende 
behandling (KLB) 
 

Være mer synlig og kjent Videreutvikle vår mulighet 
gjennom Kompetansebroen. 
Markedsføre Kompetansebroen 
gjennom webinar og all kontakt 
med Ressursnettverket, ledere i 
SI og kommuner. 
 

Kl.utvalg Kompetanse-
broens 
redaksjon. 
 

Pasientens helsetjeneste-
bruker i sentrum 
 

Kontakt med brukerutvalg via 
brukerrepresentanten i  
Klinisk utvalg. Bidra til utvikling av 
likepersons-tjenesten 
Brukerperspektivet på fagdager 

Synøve 
Ida Målfrid 
og 
Elisabeth 

Brukerutvalget 
Pas. organisa-
sjoner og 
interesseorganisa
sjoner. 

Oppfølging av avtale som 
regulerer tjenesteavtalene 
2023. 
 

Dialog med ledere i SI og 
kommuner vedrørende avtale. 
Dialog med 
Samhandlingsavdelingen SI 

Ny revisjon 
2023 
 

SI 
Kommunene 
OSU/ Helse-
fellesskapet.  

Vedlikeholde samarbeid med 
Forløpskoordinatornettverket  
Legg inn i årshjulet. 

Leder klinisk utvalg tar kontakt 
med Grethe Hvithammer SI. 
 

Kl.utvalg, 
Synøve 

 

Basisopplæring for alle.  
 
 

Hver høst temadag.  
Annenhver høst basiskurs for nye 
ressurssykepleiere 1 dag og 

Arbeids-
gruppen, 
egen 
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 temadag påfølgende dag for alle.  
Endring dette året  pga. Corona: 
Vår 2021: Temadag( 1 dag)  
Høst 2021 Basiskurs  
 

kurskomite, 
har ansvar 
for tema-
dagen. 

Bidra inn i forskningsprosjekt 
 

Delta i Stråleprosjektet fase 2, ut i 
2021 
Eldre, kreft, stråling  
 

Kl.utvalg 
Karin  
 

Marit Slaaen,  
Bodil S Kolsgaard 

Oppdaterte adresselister.  Kontinuerlig. Ligger som nettsider 
på Kompetansebroen 

Bente 
Tokerud 

Kompetansebroe
ns redaksjon 
Bente Langvik 
Olsen. 

Informere om 
Ressursnettverket og arbeidet 
der til HINN, NTNU 
 

Målgruppe – studentene innen 
videreutdanning i kreftomsorg,  
palliasjon og rehabilitering. 
Søke kontakt med ansvarlige 
lektorer/lærere. 

Synøve   

Nyhetsbrev 
Høst og vår 
 
Formål er informasjon, 
kunnskapsdeling og et bidrag 
til engasjement. 
 

Innhold til Nyhetsbrevet sendes 
sekretær Elisabeth for å 
sammenstilles. 
 
Frist for innlevering av stoff til 
nyhetsbrevet avtales 

Alle  

 

Sentrale dokumenter og føringer: 
 
Nasjonale dokumenter: 
 

 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen -IS-2800. 
Helsedirektoratet.2015, oppdatert 2019  
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-
handlingsprogram/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–
%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inli
ne/95636e37-ce73-4f2f-a61d-
ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kr
eftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf  

 Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Helsedirektoratet 
2018 
https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-
behandling-i-livetssluttfase  

 Rapport om tilbudet til personer med  behov for lindrende  behandling og omsorg  
mot livets slutt – å skape liv til dagene. Rapport fra Helsedirektoratet IS-2278, 2015 
https://www.regjeringen.no/contentassets/a4b45c8f57e741bdbb3bfb32c6b9ef43/ra
pport_hdir_palliasjonsrapport_160315.pdf  

 NOU 2017: 16  «På liv og død» Palliasjon til alvorlig syke og døende. Regjeringen 
2017 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/  

 Meld. St. 24 (2019–2020) 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20–%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf
https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livetssluttfase
https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livetssluttfase
https://www.regjeringen.no/contentassets/a4b45c8f57e741bdbb3bfb32c6b9ef43/rapport_hdir_palliasjonsrapport_160315.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a4b45c8f57e741bdbb3bfb32c6b9ef43/rapport_hdir_palliasjonsrapport_160315.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/
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Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal 
vi leve. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-
20192020/id2700942/?ch=1  

 Leve med kreft, Nasjonal kreftstrategi 2018-2022. Helse og omsorgsdepartementet, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/266bf1eec38940888a589ec86d79da20/r
egjeringens_kreftstrategi_180418.pdf  

 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling 
Helsedirektoratet 2013  
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/67/IS-2091-
Beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling.pdf   

 Pårørendeveileder Nasjonal veileder. Helsedirektoratet 2017 
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Pårørendeveileder.pdf  

 Håndbok i lindrende  behandling. Lindring i nord UNN 2012 
https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-
sentre%20og%20fagråd/Regionalt%20kompetansesenter%20for%20lindrende%20be
handling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20
behandling.pdf  

 Palliasjon til barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge 
uavhengig av diagnose. Helsedirektoratet, 2017 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge  

 
Lover: 

 Spesialisthelsetjenesteloven, Helse og omsorgsdepartementet.2014. 

 Helse- og omsorgtjenesteloven, Helse- og omsorgsdepartementet, 2014.  
 

Lokale dokumenter: 

 Pakkeforløp kreftrehabilitering SI 

 Anbefaling for organisering av kompetansenettverk i palliasjon og kreftomsorg i region sør-
øst 

 Avtale som regulerer Ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet 
Underavtale til Tjenesteavtale 1 – ansvar og oppgaver.  

 Funksjonsbeskrivelse for ressurssykepleiere i Ressurssykepleienettverket i palliasjon og 
kreftomsorg i Innlandet. 

 Kompetanseplan Ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet. 
 

 
                                                  Revidert januar 2021 
                                                                                                                              Synøve Revling Holm. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/?ch=1
https://www.regjeringen.no/contentassets/266bf1eec38940888a589ec86d79da20/regjeringens_kreftstrategi_180418.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/266bf1eec38940888a589ec86d79da20/regjeringens_kreftstrategi_180418.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/67/IS-2091-Beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/67/IS-2091-Beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Pårørendeveileder.pdf
https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagråd/Regionalt%20kompetansesenter%20for%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling.pdf
https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagråd/Regionalt%20kompetansesenter%20for%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling.pdf
https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagråd/Regionalt%20kompetansesenter%20for%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling.pdf
https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagråd/Regionalt%20kompetansesenter%20for%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge

