
Pakkeforløp hjem for 
kreftpasienter



• Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god 
struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og 
forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt 
kreftbehandling.

Målene med pakkeforløpet



• økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring.
• mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, dvs. behov som 

går utover kreftbehandling og oppfølging, og er tilknyttet pasientens 
livssituasjon og hva som er viktig for den enkelte pasient.

• at pasientens behov blir fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre 
tjenesteytere, og plassering av ansvar for videre oppfølging.

• mindre uønsket variasjon i pasientens oppfølging etter en kreftdiagnose, 
uavhengig av hvor i landet de bor.

• sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner.
• bedre samhandling mellom aktørene som har kontakt med pasienten.
• økt trygghet for pasienten når pasienten overføres mellom tjenestenivåene.

Pakkeforløpet skal bidra til:



• Alle pasienter som får en kreftdiagnose omfattes av pakkeforløp hjem 
for pasienter med kreft, uavhengig av om de allerede er i et 
diagnosespesifikt pakkeforløp for kreft eller ikke, og uavhengig av om 
behandlingsforløpet har kurativ eller palliativ intensjon.

• Pasienter som får tilbakefall/residiv inkluderes også i pakkeforløpet.
• Pakkeforløpet omfatter også barn.

Hvem som omfattes av pakkeforløpet



• Behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten etter en kreftdiagnose
• Behovskartlegging i kommunen ca. 3–4 måneder etter en kreftdiagnose
• Behovskartlegging i kommunen ca. 12–18 måneder etter en 

kreftdiagnose

Pakkeforløpet inneholder 3 samhandlingspunkt:





• Nordlandssykehuset har forberedt implementeringen ved å opprette en 
bredt sammensatt arbeidsgruppe som inkluderer en representant fra 
brukerutvalget. Arbeidsgruppen står bak vedlagte forslag til mandat. 
Fellessekretariat har behandlet mandatet og fremmer forslaget for SSU.

• Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft forventes 
ferdigstilt innen utgangen av 2022.



Kontaktpersoner pakkeforløp kreft/hjem

Trude M Kristiansen | Kreftkoordinator / Kreftsykepleier
Nordlandssykehuset HF | Medisinsk klinikk
Mobil: 476 68 174
Kontor/Skype: 755 71 360
E-post: Trude.Merete.Kristiansen@nordlandssykehuset.no

Espen Jakobsen Solberg | Kreftkoordinator
Nordlandssykehuset HF | Kirurgisk klinikk, avdeling for kvalitet
Mobil: 900 89 998
Kontor: 755 71 114

Kontakt meg gjerne med SKYPE FOR BUISNESS

Web | Twitter | Facebook


