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SSU sak 10-2023  
Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
 

 
 
Vedlegg 
Rapport fra utvalgets arbeid  
Referat fra møtet i strategisk samarbeidsutvalg 9. mai 2022 
Referat fra møtet i strategisk samarbeidsutvalg 15. juni 2022 
Nettside med informasjon om pakkeforløpet 
 
 

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. Implementeringen i kommunene skjer løpende etter hvert som første 
kartleggingssamtale gjennomføres i Nordlandssykehuset. 

3. SSU ber om en orientering om status for implementeringsarbeidet høsten 2023. 

Bakgrunn: 
Et utvalg nedsatt av SSU sak 05-2022 i møtet 9. mai, som ble bekreftet i sak 17-2022 i møtet 15. juni, 
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 
• kontaktinformasjon til kontaktpunktene (koordinerende enhet i kommunene og 

kreftkoordinatorene i Nordlandssykehuset) 

Saksbehandler: Stian Molvik 
Dato dok: 11.01.2023 
Møtedato: 01.02.2023 
Vår ref: 2023/3 

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/pakkeforlop-hjem-for-pasienter-med-kreft
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
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• og lenker til annen nyttig informasjon knyttet til pakkeforløpet. 
 
I Nordlandssykehuset er det etablert en ressursgruppe for implementeringsarbeidet; 

• Espen Solberg, kreftkoordinator kirurgisk klinikk 
• Wenche Dalsbø Hjelde, kreftkoordinator medisinsk klinikk 
• Hanne Råstad, fysioterapeut, palliativt team 
• Silje Steinsvik Bertnes, kreftsykepleier, kirurgisk sengepost, Bodø 

 
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 vurderer at regionale helse- og omsorgsledernettverk og lokale samhandlingsarenaer 
bør forankre og følge implementeringen tett. Kommunene vurderer 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 også kommunene er aktive i det 
kommende implementeringsarbeidet. 
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REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER  

Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, 

strategidokument, handlingsplan eller liknende. 

Nr.  Dokumentnavn  Referanse  

1.  Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter 

med kreft 2022 – 2023 

Rapport IS-3015 

2. Referat Strategisk samarbeidsutvalg Bodø 9. mai 2022 Lenke 

3. SSU sak 05-2022 Mandat implementering pakkeforløp hjem for 

pasienter med kreft 

Lenke 

4. Referat Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) MS Teams 15. juni 2022  Lenke 

5. SSU sak 17-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - 

oppfølging av sak 05-2022 

Lenke 

6. Referat Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) Nordlandssykehuset Bodø 

21. september 2022 

Lenke 

7. SSU sak 28-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - 

Oppfølging av SSU-sakene 05-2022 og 17-2022 

Lenke 

8. Partnerskapsmøte sak 07-2021 Handlingsplan for strategisk 

samarbeidsutvalg (SSU) for perioden 2021- 2022 

Lenke 

9. Partnerskapsmøtet sak 05-2022 Handlingsplan 2022 – 2024 for 

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 

Lenke 

10. Tjenesteavtale nr. 1 Om Helse- og omsorgsoppgaver 

forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og felles oppfatning av 

hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. 

Lenke 

11. Tjenesteavtale nr. 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til 

innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabiliterings- og lærings- og 

mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester 

til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 

Lenke 

12. Tjenesteavtale nr. 3+5 Samhandling for gode pasientforløp 

(henvisning, innleggelse, behandling, oppfølging og utskrivning). 

Lenke 

13. Oversikt over koordinerende enhet i kommunene. Lenke 

 

https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20kreftpasienter%202022-2023.pdf/_/attachment/inline/7f90f356-7149-4253-a5b3-3772fdde60fb:e488138c9502ff9d7d4cfc4377c3ceb8fba298d2/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20kreftpasienter%202022-2023.pdf
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)/2022/9.%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/Referat%20SSU-m%C3%B8tet%2015.%20juni%202022.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)/2022/21.%20september/Referat%20m%C3%B8te%20i%20strategisk%20samarbeidsutvalg%2021.%20september%202022.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/21.%20september/SSU%20sak%2028-2022%20Pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20pasienter%20med%20kreft%20-%20Oppf%C3%B8lging%20av%20SSU-sakene%2005-2022%20og%2017-2022.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Handlingsplan%20for%20strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)%20for%20perioden%202021-2022.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/25.%20oktober%202022/Partnerskapsm%C3%B8tet%20sak%2005-2022%20Helsefellesskapets%20handlingsplan%20for%20perioden%202022%20-%202024.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale%2001%20-%20Ansvar%20og%20felles%20ansvar.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale%2002%20-%20Retningslinjer%20for%20samarbeid.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale%2003%20og%2005%20-%20Samhandling%20om%20gode%20pasientforl%C3%B8p.pdf
https://nordlandssykehuset.no/samhandling/koordinerende-enhet-i-nordlandssykehuset-ke#koordinerende-enheter-i-kommunene
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Forkortelser og definisjoner  

 

Nr.  Ord eller forkortelser  Betydning  

1.  SSU Strategisk samarbeidsutvalg 

2.  Nlsh Nordlandssykehuset HF 
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1. Hensikt med, og bakgrunn for utvalget 

Hensikten med utvalget er beskrevet i mandatet som ble gitt av strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i 

sak 05-2022, og går i korte trekk ut på å legge til rette for å implementere tilbud om pakkeforløp 

hjem for pasienter med kreft slik at det er tilgjengelig for alle kreftpasienter i Lofoten, Vesterålen og 

Salten. Vedtaket i sak 05-2022 ble bekreftet i konsensus i SSU sak 17-2022, vedtaket er utformet slik;  

1. Strategisk samarbeidsutvalg er enige om følgende oppnevninger for utvalg for 

implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter:  

Kommunale oppnevninger:  

• Fastlege: oppnevnes innen uke 25  

• Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon: oppnevnes innen 

uke 25  

• Kommuneoverlege: oppnevnes innen uke 25  

• Koordinerende enhet: oppnevnes innen uke 25  

• Brukerrepresentant: fra barnekreftforeningen, oppnevnes av brukerutvalget i 

Nordlandssykehuset  

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. 

 

Bakgrunnen for at saken ble fremmet for SSU er at Helsedirektoratet er at Helsedirektoratet har 

utarbeidet «Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 2022 – 

2023» (RAPPORT IS-3015). Pakkeforløpet, og planen for implementering, fordrer samhandling 

mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og ble fremmet for SSU for å sørge for 

nødvendig forankring av arbeidet i begge tjenesteområdene. 

Pakkeforløpet er i tråd med lov og forskrift. Forløpet ligger også innenfor området for 

samarbeidsavtale mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF og tjenesteavtalene en, to og tre + 

fem, som alle bygger opp under helhetlige og koordinerte pasientforløp og gode overganger. 

Utvalgets formål er å;  

• sikre gjennomføring av de tre kartleggingspunktene i pakkeforløp hjem for pasienter 

med kreft. 

• Definere kontaktpunkter for pasienter, pårørende og helsepersonell i kommunen og i 

Nordlandssykehuset HF. 

• Utforme en nettside. 

https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20kreftpasienter%202022-2023.pdf/_/attachment/inline/7f90f356-7149-4253-a5b3-3772fdde60fb:e488138c9502ff9d7d4cfc4377c3ceb8fba298d2/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforl%C3%B8p%20hjem%20for%20kreftpasienter%202022-2023.pdf
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• Bestemme felles kartleggingsskjema til bruk i pakkeforløpet. 

 

Oppfyllelse av disse tiltakene legger til rette for praktisk implementering i de 20 kommunene i 

helsefellesskapet 

2. Sammensetting, rolle og oppgaver 
Sammensetting av utvalget ble bestemt gjennom konsensus i to møter i SSU. Følgende personer ble 

oppnevnt, og aktiviteten følger av deltakelse i utvalgets fire møter: 

Innkalt  Møte 

0 

Møte 

1 

Møte 

2 

Møte 

3 

Møte 

4 

Espen Solberg 

Leder av utvalget, 

kreftkoordinator kir klinikk, 

Nlsh 

X X X X X 

Gunn Varberg Blandford 
Brukerrepresentant, 

kreftforeningen 
X X X X X 

Hanne Råheim 
Fysioterapeut, palliativt team, 

Nlsh 
X X X X X 

Hilde N. Nilsen 
Kreftsykepleier, Sortland 

kommune 
 X X X X 

Jan Haakon Juul 
Kommuneoverlege, Vågan 

kommune 
 Forfall X X 

Ikke 

møtt 

Silje Steinsvik Bertnes 
Kreftsykepleier, med klinikk, 

Nlsh 
X Forfall X X X 

Stefan Kjelling Fastlege, bodø  X X X 
Ikke 

møtt 

Terje Tollåli 
Avdelingsoverlege, 

lungeavdelingen, Nlsh 
 Forfall 

Ikke 

møtt 
Forfall 

Ikke 

møtt 

 
Representant for 

barnekreftforeningen 
     

 
Kommunal koordinerende 

enhet  
     

 

Samhandlingsavdelingen bistod utvalget med sr. rådgiver Stian Molvik, som også er koordinerende 

enhet for Nlsh, som sekretær for utvalget.  

2.1. Konstituering 
Utvalget konstituerte seg selv, og valgte Espen Solberg som leder, i sitt første møte etter oppnevning 

av kommunale medlemmer 31. august.  
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Som følge av konsensus i SSU sak 17-2022 kontaktet brukerutvalget i Nordlandssykehuset 

barnekreftforeningen med forespørsel om oppnevning av brukerrepresentant for kommunene i 

utvalget. Foreningen ble kontaktet for oppnevning første gang 24. juni, men fikk ikke meddelt 

oppnevning før 11. oktober. Utvalget håper at barnekreftforeningens representant kan bidra i det 

videre arbeidet med implementering av pakkeforløpet. 

Konsensus i SSU sak 17-2022 inneholder også kommunal oppnevning av koordinerende enhet. 

Kommunene valgte ensidig å legge representasjonen av koordinerende enhet på kreftsykepleier 

Hilde H. Nilsen fra Sortland kommune. For ordens skyld nevnes det at KE er en lovpålagt funksjon i 

alle kommuner, samlet oversikt over KE i kommunene finnes på Nordlandssykehusets nettsider.  

2.2. Organisering 
Tilbakemelding fra avdelingsoverlege Terje Tollåli om at det, på bakgrunn av det kliniske arbeidet, er 

utfordrende å sette av tid til møter før klokken 12:00. Utvalget valgte derfor å kalle inn til møter etter 

klokken 12:00. Utvalget var opptatt av å ikke møtes oftere enn nødvendig, men slik at man får 

tilstrekkelig framdrift i arbeidet. Fast punkt på agendaen i møtene var beramming av neste møte. 

Utvalget har vært opptatt av å finne gode løsninger for gjennomføring av pakkeforløpet og har 

benyttet ressurser utenom utvalget og dannet arbeidsgrupper for å løse konkrete oppgaver. 

Resultater av arbeidsgruppenes arbeid er bearbeidet og videreutviklet i utvalgsmøtene. Utvalget har: 

• utarbeidet et hefte som skal fungere som grunnlag for kartlegging,  

• utarbeidet en veileder for helsepersonellet som gjennomfører kartleggingen sammen 

med pasienten, 

• besluttet at kontaktpunkter for pakkeforløpet skal være kommunens koordinerende 

enhet og kreftkoordinatorene i Nordlandssykehuset 

• utarbeidet innhold til en nettside under www.nordlandssykehuset.no med 

informasjon om pakkeforløpet, kartleggingsheftet, veiledning for helsepersonellet, 

pakkeforløpets kontaktpunkter og lenker til aktuell informasjon. Innholdet på siden 

skal kunne benyttes av alle aktører i helsefellesskapet for å gi relevant informasjon til 

innbyggerne. 

3. Utvalgets viktigste leveranser og måloppnåelse 
Konsensus i SSU forutsatte oppnevning av representanter til utvalget innen uke 25. Første 

arbeidsmøte ble derfor planlagt til 17. august. Dessverre var ikke de kommunale oppnevningene 

gjennomført slik at kun representantene oppnevnt av Nlsh møtte til dette møtet. Utvalget ble følgelig 

ikke konstituert før møtet 31. august. Utvalget har valgt å benevne møtet 17. august møte 0.  

Utvalget har gjennomført sine møter delvis på Microsoft Teams, dels ved å bruke Whereby. Alle 

møter har vært gjennomført elektronisk. Utvalget er enige om at det hadde vært mulig å få til et 

avslutningsmøte med fysisk oppmøte, men aksepterer at det ikke finnes økonomiske rammer for å få 

dette til. 

I tillegg til utvalget og utvalgets sekretær har kreftsykepleier Sylvi Froan fra Sortland kommune og 

samvalgskoordinator Bente Fridtjofsen fra Nordlandssykehuset gitt avgjørende bidrag i utarbeiding 

av kartleggingshefte, veiledning og innhold til nettsiden. Rådgiver Annette Fretheim Karlsen og 

http://www.nordlandssykehuset.no/
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avdelingsleder Randi Angelsen fra kommunikasjonsavdelinga i Nlsh har bistått med det grafiske 

uttrykket i kartleggingsheftet, utforming av nettsiden og folkeliggjøring av formuleringer i 

kartleggingshefte og veileder. 

Bidragene fra disse og fra utvalgets medlemmer gjør at utvalget kan legge fram resultatet av 

arbeidet, og mener mandatet fra SSU er oppfylt. Kommunene og Nordlandssykehuset bør benytte 

det foreliggende materialet i den videre prosessen med implementering av pakkeforløp hjem for 

pasienter med kreft. 

4. Forutsetninger for gevinstrealisering  
Tydelig forankring av vilje til å implementere pakkeforløpet i den enkelte kommune og i 

Nordlandssykehuset er en forutsetning for vellykket implementering av pakkeforløpet. 

 

Forankringen og vilje til gjennomføring er forutsetningen for at kreftpasienter i Lofoten, Vesterålen 

og Salten skal kunne høste gevinstene ved helhetlig og koordinert tjenestetilbud. 

5. Evaluering  
Utvalget har gjort en rask evaluering av prosessen fra arbeidet kom i gang til presentasjon av 

resultater i SSU 

5.1. Suksessfaktorer 
Det har vært vesentlig at utvalgets medlemmer raskt respekterte hverandre og kom i dialog om 

hvordan utvalget skulle møte mandatet. 

Bevisstheten rundt at utvalgets medlemmer ikke alene sitter på løsningene, men benyttet 

muligheten for å spille på tilgjengelige ressurser i kommuner og foretak har hatt stor betydning. 

5.2. Utfordringer og usikkerhet 
Tiden det tok å få oppnevnt deltakere i utvalget forsinket oppstarten. At konsensus i SSU ikke ble 

fulgt opp, blant annet med manglende oppnevning av funksjonen KE, var en utfordring. En 

representant for KE i en kommune kunne bidratt til refleksjoner rundt valget av kontaktpunkt i 

kommunene. 

Ustabil deltakelse i utvalget, særlig av nøkkelpersonell som legene, var en utfordring.  

Utvalget var godt forankret i SSU, men forankringen i kommuner og foretak var noe utydelig. 
 

5.3. Viktige læringspunkter 
Utvalget vil bringe følgende læringspunkter inn for SSU: 

• Sørg for god og tydelig forankring av arbeidet i egne organisasjoner. 

• Respekter konsensus, gjør de oppnevningene som er konsensus rundt, innenfor de 
tidsrammene SSU er enige om. 

• Gjør en grundig jobb med å finne kandidater for oppnevning, og sørg for at disse har rammer 
for å følge opp arbeidet, og har respekt for den samlede ressursbruken i utvalgsarbeidet.  


	SSU sak 10-2023 Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
	SSU sak 10-2023 Vedlegg Rapport pakkeforløp hjem

