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SSU sak 28-2022  
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av SSU-sakene 05-2022 og 
17-2022 

 
 
Vedlegg (t) 
 
Vedlegg (ikke t) 
Referat fra møtet i strategisk samarbeidsutvalg 9. mai 2022, att sak 05-2022 
Referat fra møtet i strategisk samarbeidsutvalg 15. juni 2022, att sak 17-2022 
 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering.  

Bakgrunn: 
Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft angår kommuner og helseforetak. SSU har 
vedtatt at implementeringsarbeidet gjøres i regi av helsefellesskapet. Pakkeforløpet skal være ferdig 
implementert i løpet av 2022, og arbeidsgruppens mandat legger opp til å nå det målet. 
 
Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er et arbeid som naturlig går inn i 
innsatsområdet helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinovasjon. Slike oppgaver ville 
være naturlig å forankre i et faglig samarbeidsutvalg for innsatsområdet, og vil være tema på lokale 
samhandlingsarenaer. 
 
Intensjon med saken er å holde SSU orientert om status i arbeidet med implementeringen. 

Kommunenes vurdering: 
Kommunene tar saken til orientering. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset tar saken til orientering. 

Innledning 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har behandlet implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med 
kreft i to møter. Mandat for arbeidsgruppen ble vedtatt i SSU sak 05-2022 og endelig sammensetning av 
arbeidsgruppen ble vedtatt i sak 17-2022;  

1. Strategisk samarbeidsutvalg er enige om følgende oppnevninger for utvalg for implementering av 
pakkeforløp hjem for kreftpasienter: 

 
Kommunale oppnevninger: 

Saksbehandler: Stian Molvik 
Dato dok: 06.09.2022 
Møtedato: 21.09.2022 
Vår ref: 2022/2478 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/9.%20mai/220509%20Referat%20SSU.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/15.%20juni/Referat%20SSU-m%C3%B8tet%2015.%20juni%202022.pdf
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• Fastlege: Stefan Kjelling, Bodø 

• Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon: Hilde N. Nilsen, Sortland 

• Kommuneoverlege: Jan Haakon Juul, Vågan 

• Koordinerende enhet: ikke oppnevnt 

• Brukerrepresentant: ikke oppnevnt 
 

Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF: 

• Legespesialist Nlsh: Terje Tollåli 

• Palliativt team: Hanne Råheim 

• Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet Nlsh HF: Silje Bertnes 

• Kreftkoordinator Nlsh HF: Espen Solberg (Kirurgisk klinikk) 

• 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.  

 
Arbeidsgruppen for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft konstituerte seg i møte 
31. august. Innen møtet i strategisk samarbeidsutvalg 21. september har arbeidsgruppen møttes en gang 
til, og da vil forslag til kontaktpunkter i kommuner og helseforetak være klart. Arbeidsgruppen vil også ha 
hatt en gjennomgang av aktuelle kartleggingsverktøy. Foreslåtte kontaktpunkter og eventuelt valg av 
kartleggingsverktøy meddeles i møtet 21. september. 
 
Arbeidsgruppen forbereder en presentasjon til dialog- og partnerskapsmøtet, og ønsker å være i dialog 
med møtets programkomite for å få en så målrettet presentasjon som mulig. 
 
 


