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SSU sak 12-2023  
Innovasjonsprosjekt tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og 
unge i Nordland 

 
Vedlegg:  
Nyhetssak om etablering av palliativt team for barn og unge i Nordlandssykehuset 
 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering.  

Bakgrunn: 
Som det første foretaket i Helse Nord har Nordlandssykehuset nå etablert et lokalt tverrfaglig, 
barnepalliativt team, struktur og arbeidsform er under utvikling. Gjennom dette 
innovasjonsprosjektet vil Nordlandssykehuset jobbe med tidlig integrasjon av palliasjon for barn 
og unge.  

• Palliasjon som del av et helhetlig tilbud til pasient og pårørende.  
• Fokus på struktur og kommunikasjon med pasient og pårørende. 
• Samhandling med kommunehelsetjenesten og innad i spesialisthelsetjenesten.  

 
Målet for innovasjonsprosjektet er å gi et helhetlig og koordinert tilbud til barn og unge som lever 
med en livstruende og/eller livsforkortende tilstand, og deres familier. 
 
Bakgrunnen for orienteringssaken er at prosjektet fordrer samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten og Nordlandssykehuset, palliativt team for barn og unge, og at det er etablert 
en styringsgruppe for innovasjonsprosjektet der kommunal samhandlingsleder og leder SSU deltar. 

Kommunenes vurdering 
I henhold til nasjonal veileder Organisering av tilbud om barnepalliasjon og samhandling mellom 
tjenestene - Helsedirektoratet, må enhver kommune ta stilling til hvordan de skal organisere et 
palliativt tilbud til barn. Kommunene vurderer etableringen av barnepalliativt team som et positivt 
tiltak for målgruppen, og i tråd med innsatsområde helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og 
tjenesteinnovasjon i helsefellesskapet. Kommunene imøteser en nærmere dialog rundt etablering av 
struktur og arbeidsform.  

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Helhetlige og koordinerte tjenester er et forsvarlighetskrav. Barn som lever med livstruende eller 
livsforkortende tilstander, og deres familier, har ofte behov for omfattende tiltak knyttet til 
behandling, pleie og oppfølging fra flere tjenester.  
 
Nordlandssykehuset vurderer at prosjektet vil ha stor nytteverdi for målgruppen, og at gode 
retningslinjer og prosedyrer for denne gruppen også vil komme til nytte i planlegging og 
gjennomføring av forløp for andre pasientgrupper. Prosjektet ligger godt innenfor helsefellesskapets 
innsatsområde helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinnovasjon, samt at det ligger 
til rette for innovativ bruk av kjent teknologi og utvikling av ny teknologi. 
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https://nordlandssykehuset.no/nyheter/har-etablert-barnepalliativt-team-pa-nordlandssykehuset
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge/organisering-av-tilbud-om-barnepalliasjon-og-samhandling-mellom-tjenestene
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