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SSU sak 17-2022  
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av sak 05-2022 
 

 
Vedlegg (ikke t): 

• Presentasjon pakkeforløp hjem for kreftpasienter 
• SSU sak 05-2022 Mandat implementering pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
• Fastlegerådets møte 1. juni 

Innstilling til konsensus: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg er enige om følgende oppnevninger for utvalg for 

implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter: 
 

Kommunale oppnevninger:  
o Fastlege:  
o Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon: 
o Kommuneoverlege:  
o Koordinerende enhet:  
o Brukerrepresentant: 

  
Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF:  

o Legespesialist Nlsh: Terje Tollåli 
o Palliativt team: Hanne Råheim 
o Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet Nlsh HF: 
o Kreftkoordinator Nlsh HF: Espen Solberg (Kirurgisk klinikk)  
o Brukerrepresentant: Gunn Varberg Blandford, kreftforeningen 

 
2. Strategisk samarbeidsutvalg ber felles sekretariat om å kalle inn til første møte.  
3. Strategisk samarbeidsutvalg ber utvalget om presentasjon på dialog- og partnerskapsmøte. 

Bakgrunn: 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) følger opp sak 05-2022 mandat implementering pakkeforløp 
hjem for pasienter med kreft og er positiv til å forankre implementeringsarbeidet i helsefellesskapet 
slik at kommunene og Nordlandssykehuset HF kan videreutvikle og tilpasse oppfølgingen av 
kreftpasienter etter sykehusbehandling. Når kreftpasienter blir skrevet ut av sykehuset, er det 
kommunene som overtar ansvaret for kreftpasienten. Pakkeforløp hjem sier noe om hvordan det skal 
skje og hva pasienten kan forvente.   
 
 Vedtak:  

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) oppretter et utvalg for implementering av 
pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.  

2. SSU oppnevner følgende medlemmer til utvalget:  
Kommunale oppnevninger:  

o Fastlege  
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https://portal.helsenord.no/Citrix/HelseNordWeb/https:/nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/9.%20mai/220509%20Pakkeforl%C3%B8p%20hjem.pdf
https://portal.helsenord.no/Citrix/HelseNordWeb/https:/nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/9.%20mai/220509%20Pakkeforl%C3%B8p%20hjem.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/9.%20mai/SSU%20sak%2005-2022%20Mandat%20implementering%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20pasienter%20med%20kreft.pdf
https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-fastlegeradet-1-juni-2022
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o Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon  
o Kommuneoverlege  
o Koordinerende enhet  
o Brukerrepresentant  

Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF:  
o Legespesialist Nlsh  
o Palliativt team  
o Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet  
o Kreftkoordinator Nlsh  
o Brukerrepresentant  

3. SSU vedtar vedlagt mandat for utvalget.  
4. Utvalget presenterer sitt arbeid for dialog- og partnerskapsmøtet 2022  

 
Saken om implementeringsplan pakkeforløp hjem for kreftpasienter har vært drøftet to runder i 
fastlegerådet. Fastlegerådet foreslår i den vedlagte saken å oppnevne fastlege Stefan Kjelling i Bodø 
kommune som medlem i utvalget.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunalt sekretariat støtter Nordlandssykehusets vurdering.  

Nordlandssykehuset HFs vurdering:  
Implementeringsplan pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er en implementeringsplan fra 
helsedirektoratet som har gitt Helsefellesskapet mulighet til å utvikle felles mandat for utvalget som 
kan starte sitt arbeid like etter SSU sitt møte for å komme i gang. Implementeringsplanen har frist til 
utgangen av 2022. Nordlandssykehuset HF ønsker at programkomiteen for dialog- og 
partnerskapsmøtet 2022 vurdere om arbeidet bør presenteres på årets dialogmøte i oktober. 


