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SSU sak 43-2022  
Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
 

 
 
Vedlegg 
Utkast til mandat for implementeringsarbeidet – ettersendes 
Rapport fra utvalgets arbeid – ettersendes 
Referat fra møtet i strategisk samarbeidsutvalg 9. mai 2022 
Referat fra møtet i strategisk samarbeidsutvalg 15. juni 2022 
 
 

Innstilling til konsensus:   
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legger utvalgets resultater til grunn for den videre 

implementeringen av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft i Helsefellesskapet 
Lofoten, Vesterålen, Salten. 

2. SSU oppnevner et utvalg som skal sørge for implementering av pakkeforløp hjem for 
pasienter med kreft i helsefellesskapets 20 kommuner og i Nordlandssykehuset. 
Utvalget utnevnes i tråd med det fremlagte utkast til mandat. 

3. Utnevningene skjer så snart som mulig, og utvalget bes legge fram et bearbeidet utkast 
til mandat for beslutning i SSU sitt møte 1. februar 2023. 

Bakgrunn: 
Et utvalg nedsatt av SSU sak 05-2022 i møtet 9. mai i år, som ble bekreftet i sak 17-2022 i møtet 15. 
juni i år, har utarbeidet en plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft i de 
20 kommuner og i Nordlandssykehuset. 
 
Utvalgets mandat hadde følgende målsettinger: 

• Sikre gjennomføring av de tre kartleggingspunktene. 
• Definere kontaktpunkter for pasienter, pårørende og helsepersonell i kommunen og i 

Nordlandssykehuset HF. 
• Utforme en nettside. 
• Bestemme felles kartleggingsskjema til bruk i pakkeforløpet. 

 
Utvalget har definert kontaktpunkter for pasienter, pårørende og helsepersonell i kommunene og i 
Nordlandssykehuset. For kommunenes del er kontaktpunktet definert til koordinerende enhet, 
Kontaktpunktet er da kjent uavhengig av hvilken kommune det gjelder, og vil være i tråd med 
bestemmelsene i tjenesteavtale 2 generelt, og avtalens punkt 5.1 spesielt. I Nordlandssykehuset er 
kreftkoordinatorene kontaktpunkt for pakkeforløpet. 
 
Utvalget har: 

• utformet en nettside som inneholder informasjon om pakkeforløpet 
• presentasjon av kartleggingshefte utarbeidet for pasienter og pårørende 
• veileder for helsepersonellet som skal utføre kartleggingssamtalene 
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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
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/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/15.%20juni/SSU%20sak%2017-2022%20Pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20pasienter%20med%20kreft%20-%20Oppf%C3%B8lging%20av%20SSU%20sak%2005-2022.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/15.%20juni/SSU%20sak%2017-2022%20Pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20pasienter%20med%20kreft%20-%20Oppf%C3%B8lging%20av%20SSU%20sak%2005-2022.pdf
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• kontaktinformasjon til kontaktpunktene (koordinerende enhet i kommunene og 
kreftkoordinatorene i Nordlandssykehuset) 

• og lenker til annen nyttig informasjon knyttet til pakkeforløpet. 
 
Utvalget vurderer at målet om en plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med 
kreft er utført i tråd med mandatet fra SSU og etter føringene gitt av helsedirektoratet. 

Kommunenes vurdering: 
Kommunene vurderer at arbeidsgruppen i tråd med mandat, har levert et godt bidrag med praktisk og 
konkret nytteverdi for aktuelle målgruppe og relevant fagpersonell i kommuner og foretak. 
Kommunene støtter forslag til innstilling, og dialog om utnevninger er i gang. Kommunene vurderer 
også at implementeringsprosess kan ha overføringsverdi til andre prosesser. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset er tilfreds med arbeidet utvalget har presentert. Utvalget har i praksis vært 
dominert av representanter fra Nordlandssykehuset, men har tillit til at de kommunale deltakerne har 
hatt mulighet for medvirkning i arbeidet.  
 
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er et viktig tiltak for pasientgruppen, med stor 
overføringsverdi til andre pasientgrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
Implementering av pakkeforløpet i kommunene og i Nordlandssykehuset vil ha stor verdi for mange 
pasienter og deres pårørende. Nordlandssykehuset forutsetter at kommunene er førende i det 
kommende implementeringsarbeidet. 

Innledning 
Her skrives selve saksframlegget, som innledning til vedlegg, eller som selvstendig sak. 


