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SSU-sak 05-2022  

Mandat implementering pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
 

 

Vedlegg (t): 

• Utkast til mandat for implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter i Helsefellesskapet 

Lofoten, Vesterålen og Salten 

 

Vedlegg (ikke t): 

• Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

• IS-3015 Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
• Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid mv.  

• Tjenesteavtale 3 + 5 Samhandling om gode pasientforløp 

Innstilling til konsensus: 
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: 

• Fastlege 

• Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon 

• Kommuneoverlege 

• Koordinerende enhet  

• Brukerrepresentant 

 

Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF: 

• Legespesialist Nlsh 

• Palliativt team 

• Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet 

• Kreftkoordinator Nlsh 

• Brukerrepresentant 

3. SSU vedtar vedlagt mandat for utvalget. 

4. Utvalget presenterer sitt arbeid for dialog- og partnerskapsmøtet 2022 

 

Bakgrunn: 
Pakkeforløpet er beskrevet overordnet, ambisjonsnivået for implementeringen i vårt område er konkretisert i 

det vedlagte forslaget til mandat. Utvalgets arbeid vil inngå i arbeidsområdet for et mulig faglig 

samarbeidsutvalg for helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinovasjon. Saken sees opp mot 

sak 3-2022 Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og 

Salten. 

 

Alle pasienter som får en kreftdiagnose omfattes av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft, uavhengig av 

alder, om de allerede er i et diagnosespesifikt pakkeforløp for kreft eller om behandlingsforløpet har kurativ 
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eller palliativ intensjon. Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft har hovedfokus på kartlegging av 

pasientenes behov ut over selve kreftbehandlingen og oppfølgingen. 

 

Implementering gjennom helsefellesskapet vil sikre lik forståelse av pakkeforløpet, lik implementering av 

pakkeforløpet og likeverdig tilbud uavhengig av bostedsadresse. Implementering av pakkeforløp hjem for 

pasienter med kreft er i tråd med bestemmelsene i tjenesteavtale 2 og tjenesteavtale 3 + 5.     

 

Kommunenes vurdering: 
Det kommunale sekretariatet vurderer dette likt Nordlandssykehuset HF, og anbefaler forslaget til mandat 

med mål om gjennomføring i tråd med de tidsfrister som kommer fram i pakkeforløpet. 

 

Videre ser kommunalt sekretariat det som hensiktsmessig at informasjon ut til pasientene i størst mulig grad 

samles og gis på ett sted. For enklest å kunne informere om den enkelte kommunes kontaktpunkt, ser 

kommunalt sekretariat det som en mulighet å ha en felles nettside med informasjon som inneholder lenker til 

hver enkelt kommune. Den enkelte kommune vil da kunne oppdatere informasjon om kontaktpunkt ved 

behov. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset har forberedt implementeringen ved å opprette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som 

inkluderer en representant fra brukerutvalget. Arbeidsgruppen står bak vedlagte forslag til mandat. Felles 

sekretariat har behandlet mandatet og fremmer forslaget for SSU.  

 

Nordlandssykehusets brukerutvalg foreslår å oppnevne to brukerrepresentanter. En fra barnekreftforeningen 

og en fra de øvrige kreftdiagnosegrupper. Brukerutvalget stiller seg til disposisjon til å komme med forslag 

på representanter. Brukerutvalget mener at organisasjonsrepresentanter vil kunne ivareta interessene for 

kreftsyke både når det gjelder kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester i dette arbeidet. 

 

Nordlandssykehusets fastlegeråd har kommet med følgende innspill fra sitt møte 14. mars 2022 hvor de har 

gjort følgende vedtak:   

 

1. Fastlegerådet ber om innspill til mandatet fra fastlegene og at disse vedlegges saken når den 

fremlegges for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU).  

2. Fastlegerådet oppnevner som ansvarlig for innspill fastlege i Bodø kommune Stefan Kjelling. 

Fastlegerådet henstiller SSU om å ivareta fastlegenes representasjon i etableringen av et FSU. 

 

Nordlandssykehuset HF anbefaler forslaget til mandat med mål om gjennomføring i tråd med de tidsfrister 

som kommer fram i pakkeforløpet. 

 

1. Innledning 
Det er et mål at kreftpasienter og pårørende opplever et velorganisert, helhetlig og forutsigbart pasientforløp 

med fokus på avklaring av behov for oppfølging som forebygger begrensninger i pasientens fysiske, 

psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne for å ha mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og 

mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. Alle aktører i 

velferdsstaten er forpliktet til denne målsettingen. 

 

Pakkeforløpet skal:  

• Gi 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. 

• Sikre at pasientens behov blir fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre tjenesteytere, 

og plassering av ansvar for videre oppfølging. 

• Føre til mindre uønsket variasjon i pasientens oppfølging etter en kreftdiagnose, uavhengig av 

hvor i landet de bor. 

• Gi sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner. 

• Bedre samhandling mellom aktørene som har kontakt med pasienten. 
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• Gi økt trygghet for pasienten når pasienten overføres mellom tjenestenivåene/uavhengig av 

hvilket tjenestenivå pasienten møter. 

 

Helsedirektoratets bidrag 

For å få til en god implementering av Pakkeforløp hjem i hele landet, har Helsedirektoratet utarbeidet denne 

planen for hvilke tiltak som bør settes i verk og gjennomføres for å få til vellykket implementering av 

pakkeforløpet. Planen er skrevet i samarbeid med, og etter innspill og dialog med, eksterne fagpersoner, 

representanter fra helse- og omsorgstjenesten og representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner. 

 

Hvorfor organisere et faglig samarbeidsutvalg for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med 

kreft? 

• få beskrevet ansvarsplasseringer i forløpet  

• avklart kontaktpunkt i sykehuset  

• avklart kontaktpunkt i den enkelte kommune i helseforetakets opptaksområde  

• avklart hvordan samhandlingen skal gjennomføres i praksis m.m.  

• avklaring av involvering av yrkesgrupper/etater ut over kommune- og spesialist-helsetjenesten 

der det er aktuelt.  

• avklare hvordan man skal bruke monitorering til læring og kvalitetsutvikling. 

 

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

kreft i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten. 
Dette mandatet er forankret i vedtak i sak 5-2022 i møtet til strategisk samarbeidsutvalg 9. mai 2022. 

Det er et mål at kreftpasienter og pårørende opplever et velorganisert, helhetlig og forutsigbart 

pasientforløp med fokus på avklaring av behov for oppfølging som forebygger begrensninger i 

pasientens fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne for å ha mulighet til å oppnå best 

mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i 

samfunnet. Alle aktører i velferdsstaten er forpliktet til denne målsettingen. Hensikten med 

pakkeforløpet er å legge til rette for helhetlige og koordinerte pasientforløp for pasienter med kreft. 

Pakkeforløpet skal:  

• Gi 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. 

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

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

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

hvilket tjenestenivå pasienten møter. 

Sammensetning:  
Kommunale oppnevninger: 

• Fastlege? 

• Kommunal kreftkoordinator? 

• Kommuneoverlege? 

• Koordinerende enhet (fra kommunene)?  

• Brukerrepresentant 
 

Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF: 

• Legespesialist Nlsh 

• Palliativt team 

• Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet 

• Kreftkoordinator Nlsh 

• Brukerrepresentant 
 

Mandatets mål og målsettinger 
Mandatets mål er at sykehus og kommuner knyttet til Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og 

Salten skal sikre implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft i tråd med nasjonal 

plan for implementering.  

Mandatet legger følgende målsettinger til grunn; 
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• 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. 

Nettsiden 
Nettsiden skal inneholde standardisert informasjon til pasientene som avklarer og informerer særlig 

tydelig om kontaktpunkter. Nettsider i kommunene og i Nordlandssykehuset HF skal gi lik 

informasjon.  

Siden bør fokusere på informasjon som kan øke den enkeltes helsekompetanse for å kunne ivareta 

egne behov så godt som mulig, gjøre seg nytte av behandling og rehabilitering og forebygge 

uønskede følger av sykdommen. Nettsidens innhold skal kunne brukes på nettsider i både 

kommunene og helseforetaket. 

Informasjonen på Nordlandssykehuset HFs nettside danner basis for informasjonen som publiseres 

på kommunenes sider. Slik kan kommunene velge å lenke opp til denne informasjonen, eller bruke 

informasjonen på sine egne nettsider. Siden på nordlandssykehuset.no skal inneholde lenker til de 

kommunesidene med eget innhold.  

• Nettsiden skal ha lenker til kontaktpunkter i hver enkelt kommune; lenke til kommunens side 

(kontaktinformasjon og tilgjengelighet) 

• Oversikt over kontaktpunkter i Nordlandssykehuset HF (kontaktinformasjon og 

tilgjengelighet) 

• Lenker til andre aktuelle ressurser (NAV, Vardesenter, med mer) 

Nettsiden utformes i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Nordlandssykehuset HF, utvalget 

utarbeider all tekst. Utvalget kan også samarbeide med kommunale webredaktører. 

Kartleggingsskjema 
Bestemme felles kartleggingsskjema til bruk i pakkeforløpet. Når utvalget har valgt 

kartleggingsskjema skal senter for klinisk service og dokumentasjon (SKSD) i Nordlandssykehuset HF 

kontaktes for å finne løsninger for digital håndtering, distribusjon og lagring av skjema. Det er 

opprettet kontaktperson for dette i SKSD. 

 SKSD vil være en samarbeidspart for de kommunale tjenestene for å finne en funksjonell og 

dynamisk løsning, og som i størst mulig grad bygger på eksisterende digitale løsninger innenfor og 

mellom tjenestene.  

Ressursbruk 
Forventede kostnader og bruk av personellressurser:  

• Implementeringsutvalget forventes å måtte møtes minst fire ganger, møtene avvikles 

digitalt.  

• Reisekostnader vil eventuelt oppstå ved behov for å møtes fysisk. 

• Utvalget konstituerer seg selv og administrerer arbeidet fram til implementeringen er 

fullført. 

• Utvalgets arbeid planlegges slik at det er realistisk også for klinisk personell å delta. 

• Utvalget dokumenterer sitt arbeid.  
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Partnerne bærer kostnaden for sine deltakere. Kostnadsfordeling på kommunal side avklares av 

kommunene.  

Utvikling og evaluering 
Implementeringsmål for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten 2022 

1. Pakkforløp hjem for pasienter med kreft skal implementeres i løpet av 2022 

2. Nordlandssykehuset skal ha sine kontaktpunkter på plass innen utgangen av juni 2022  

3. Kommunene skal ha sine kontaktpunkter klare innen utgangen av september 2022(?) 

4. Nettside med relevant informasjon skal være klar til publisering innen utgangen av oktober 

2022 

5. Utvalgets arbeid oppsummeres og presenteres for dialog- og partnerskapsmøtet 2022 

6. Implementering forventes ferdigstilt innen utgangen av 2022 

 

__________________________________________________________________________________ 


