
                                                                       

 

 

      

Samarbeidsrutine  

 Kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg 
 

1. Partene 

Kongsberg sykehus og kommunene i Kongsbergområdet. 

2. Forankring 

Lokalt Samarbeidsutvalg (LSU) for Kongsbergområdet. 
Rapportering v/leder i nettverket i henhold til handlingsplan LSU.  

3. Formål  

Samarbeidsrutinen skal sikre gode rutiner for forpliktende samarbeid mellom partene og sikre et 
faglig ressursnettverk på systemnivå. 
Samarbeidsrutinen sikrer kompetanse innen palliasjon og kreftomsorg hos de som arbeider i 
fagfeltet. 
Gode samarbeidsrutiner og målrettet kompetanseutvikling vil bidra til at pasientgruppen, samt 
deres pårørende, i større grad opplever helsevesenet som en sammenhengende behandlingskjede. 
Kompetanse og målrettet innsats gir pasienten mer helhetlig omsorg og behandling. Det vil også 
forebygge unødige sykehusinnleggelser for målgruppen.  
 

4. Grunnlagsdokumenter 

Overordnet samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og kommunene 

Avtale om helhetlige pasientforløp mellom XX kommune og Vestre Viken 

4.1. Referansedokumenter, fag 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/ 

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/medikamentskrinet-er-

oppdatert 

 

 

https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Overordnet%20samarbeidsavtale%20mellom%20kommuner%20og%20Vestre%20Viken%20HF.pdf
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Avtale%20om%20helhetlige%20pasientforløp%20mellom%20XX%20kommune%20og%20Vestre%20Viken.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/medikamentskrinet-er-oppdatert
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/medikamentskrinet-er-oppdatert


                                                                       

 

5. Lokalt kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg 

Medlemmer i kompetansenettverket består av ressurssykepleiere fra kommunene og sykehuset. 
Kompetansenettverket ledes av palliativ enhet Kongsberg sykehus med en driftsgruppe.  

Driftsgruppe består av (en) ressurssykepleier fra kommunene, (evt representerer en 
ressurssykepleier flere kommuner utfra lokal organisering og oppgavefordeling), sykepleier fra 
lindrende enheter Kongsberg og Øvre Eiker. Driftsgruppens medlemmer er med-arrangører for 
tverrfaglig samlinger for ressurssykepleiere og andre relevante fagpersoner 1-2 ganger i året. 

Ressurssykepleiere: 

 Er ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg på sitt arbeidssted.  

 Nye ressurssykepleiere skal delta på introduksjonskurs og kurs samlinger i regi av  

 nettverket. 

 Deltar i ukentlig palliativt møte (30 min. tirsdager) etter behov, evt. ved digital deltagelse. 

 Legger til rett for deltagelse i månedlige undervisning palliasjon (digitalt) på eget 
arbeidssted. 

 Har ansvar for å koordinere 

o Hospitering 

o Hjemmebesøk/veiledning 

 

Funksjonsbeskrivelse ressurssykepleier; Funksjonsbeskrivelse for Ressurssykepleier for 

kreftpasienter (oslo-universitetssykehus.no) 

6. Lederoppfølging  

Det må tilrettelegges for at ressurssykepleierne gis mulighet til å utføre sin funksjon, innenfor gitte 

rammer. 

Leder forpliktes til å orientere ressursgruppen om utskifting blant ressurspersonalet samt sørge for 

å opprette en ny ressurssykepleier ved utskifting. 

 

7. Evaluering 

Samarbeidsrutinen er godkjent i LSU Kongsbergområdet 21.2.2022 og gjeldende fra samme dato. 

Rutinen evalueres via Lokalt samarbeidsutvalg (LSU). 

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Anbefaling%20til%20funksjonsbeskrivelse.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Anbefaling%20til%20funksjonsbeskrivelse.pdf

