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BARN SOM PÅRØRENDE – ved  barneansvarlig Nina Stein 

 

Fra  2010 er det kommet tilføyninger i lovverket  som pålegger  helsepersonell  å ivareta barn 

som pårørende.  Plikten til å ivareta barna gjelder både i kommunehelsetjenesten og i 

spesialisthelsetjenesten. Alt helsepersonell med offentlig godkjenning omfattes  av 

Helsepersonelloven.  Spesialisthelsetjenesteloven gjelder for sykehus.  

Helsepersonelloven § 10 a. 

Helsepersonellets plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. 

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behov for informasjon og nødvendig oppfølging 

som mindreårige barn med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk 

sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes tilstand. 

Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å avklare 

om pasienten har mindreårige barn. 

Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonell blant annet: 

a) Samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby 

informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammen av taushetsplikten 

skal helsepersonell også tilby barnet og andre som har omsorgen for barnet, å ta del 

i en slik samtale 

b) Innhente samtykke til å forta oppfølging som  helsepersonell anser som 

hensiktsmessig 

c) Bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med 

reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, 

behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er 

tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger. 

 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a. 
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Bestemmelsen pålegger  helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha tilstrekkelig 

barneansvarlig personell. Den barneansvarlige skal ha nødvendig kompetanse til å fremme 

og koordinerer oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og 

alvorlig syke eller skadde personer. 

 

Lovens intensjon er å  ivareta barn når  foreldrene er alvorlig syke.  Det innebærer at vi må ha 

barnets interesse i fokus  når vi har pasienter med alvorlig sykdom.  

 Pasienter  innlegges  på sykehus hverdager og helligdager, hele døgnet.  Vi må ha systemer 

som ivaretar barnet uavhengig av hvor og når mor og far befinner seg i helsevesenet.  

 Kartlegge og dokumentere: 

- om pasienten har barn 

- barnets navn  og alder  

-  hva barnet vet om foreldrenes sykdom 

- hvor er barnet når mor og far er på sykehus? 

- hvem har omsorgen for barnet ? 

- er skolen / helsesøster informert om at barnet har alvorlig syke foreldre? 

- tilby foreldrene veiledning til å informere egne barn. 

-tilby samtaler med barna og evt. foreldrene. 

 

Alt helsepersonell  med offentlig godkjenning har ansvar for å ivareta barn som pårørende.  

På SIV-Tønsberg har Onkologisk  seksjon   ansatt en sykepleier i 20 % stilling som 

barneansvarlig.  Stillingens innhold  er blant annet : 

 

- å fremme barneperspektivet 

- veilede helsepersonell og delta i konkrete saker 

- Informere og oppdatere helsepersonell om barn som pårørende. 
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- Fremme og koordinere helsepersonellets oppfølging av barn som pårørende. 

Onkologisk seksjon har i samarbeid med Kreftforeningen  tilbud til barn som pårørende til 

kreftpasienter  2  ganger i halvåret . Her får barna informasjon om kreft og  demonstrasjon av 

hvordan cellegift gis og muligheter til å stille spørsmål. 

 

Ønsker der mer informasjon om barn som pårørende til Kreftpasieneter  ta gjerne kontakt med  

Nina Stein , lindrende poliklinikk 33341171. 

Aktuelle nettadresser:       www.kreftforeningen.no      www.barnsbeste.no 

 

 

NYTT FRA KREFTFORENINGEN –  ved rådgiver Nina  Saastad 

 

Kreftforeningen har utlyst nye 10 millioner kroner som gjør det mulig for «nye kommuner» 

å søke om midler.  De sier at det ikke er adgang for å øke tilskuddet til kommuner som 

allerede er inkludert i satsingen: «Det er kommuner eller interkommunale samarbeid som 

ikke mottok midler i 2012 som kommer i betraktning denne gang. Unntak kan være 

spesielle forhold som for eksempel stort befolkningsgrunnlag, endringer i pasientbehov, og 

ev. som utvidelse i et interkommunalt samarbeid». Vi kan altså gjøre helt spesielle unntak, 

og tenker her først og fremst på de største byene.  Distriktskontorene må gjerne gjøre 

enkeltkommuner/ interkommunalt oppmerksomme på denne nye søknadsmuligheten. 

Utlysningen er bekjentgjort via annonse i Kommunal Rapport, som nettannonse og på 

www.ks.no. I tillegg sender kreftforeningen ut en egen mail til alle rådmenn i kommuner 

som ikke er omfattet av satsingen.” 

 

Det er lagt ut filmsnutter og referat fra møtet på Litteraturhuset med tema: «Døden rusker i 

oss alle». Du finner dem på hovedsiden på våre nettsider.  

 

http://www.kreftforeningen.no/
http://www.barnsbeste.no/
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www.oncolex.no har lenge vært det beste alternativet for etterrettelig nettinformasjon om 

kreft og kreftbehandling. Problemet er at det er skrevet for helsepersonell. Nå har det kommet 

en flott utgave av den samme informasjonen som er skrevet for pasienter og pårørende. Det 

ser virkelig bra ut og det kommer flere diagnoser og mer informasjon fortløpende. Ta en titt 

og anbefal til pasienter og pårørende.  

www.kreftlex.no 

Informasjon om årets Rideleir på Lefdals rideskole er lagt ut på våre nettsider. Følg linken 

under for mer informasjon. Hvis noen har lyst å melde seg som frivillig gruppeleder er dere 

velkommen til å ta kontakt med Ruth Berstad Lødemel på mobil 928 73 766  eller  

Ruth.Berstad.Lodemel@kreftforeningen.no 

https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/kurs-og-grupper/ostlandet/vestfold/rideleir/ 

 

 

OMSORG FOR DØENDE OG DERES PÅRØRENDE – ved Sidsel Riisberg 

Paulsen, Kreftsykepleier/prosjektleder LCP i vestfold                     

 

LIVERPOOL CARE PATHWAY, - god pleie, omsorg og dokumentasjon satt i system. 

Liverpool Care Pathway (LCP) er en internasjonalt anerkjent tiltaksplan for å kvalitetssikre 

omsorgen til døende og deres pårørende. LCP er utviklet i Liverpool på 1990-tallet, for å 

overføre den helhetlige omsorgen som den døende og familien blir møtt med på en lindrende 

(palliativ) enhet til andre deler av helsetjenesten.  Liverpool Care Pathway gir 

kunnskapsbasert veiledning i forhold til ulike aspekter ved livets avslutning. Tiltaksplanen 

består av tre deler, og målet er å tilstrebe lindring av både fysisk, psykisk, åndelig og sosial 

smerte hos den døende, samt ivaretagelse av de pårørende.  

 

Tiltaksplanen fungerer også som dokumentasjonsverktøy. Når tiltaksplanen brukes, erstatter 

den all annen dokumentasjon og blir eneste form for skriftlig rapport som benyttes. Alle 

helseprofesjoner kan bruke tiltaksplanen. 

http://www.oncolex.no/
http://www.kreftlex.no/
https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/kurs-og-grupper/ostlandet/vestfold/rideleir/
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Liverpool Care Pathway kan anvendes ved alle forventede dødsfall, både i sykehus, palliative 

enheter, sykehjem og i hjemmet, uavhengig av pasientens diagnose.   

 

Før LCP tiltaksplan tas i bruk må alle mulige reversible årsaker tilpasientens tilstand være 

vurdert, og det tverrfaglige teamet være enige om at pasienten er døende. 

 

Mange land både i Europa og USA har innført Liverpool Care Pathway. I Norge brukes LCP i 

flere fylker, hyppigst i kommunehelsetjenesten, men etter hvert også i spesialisthelsetjenesten. 

Fordi LCP er copy-right beskyttet, må alle steder i Norge der LCP brukes, registreres i 

”Kompetansesenter for lindrende behandling”, Helseregion Vest, som er Norges 

samarbeidspart med Central Team i England. 

 

LCP - prosjekt i Vestfold 

 

Både nasjonalt og lokalt har det de senere årene vært stort fokus på betydningen av god 

lindrende behandling i livets sluttfase, uavhengig av pasientens diagnose. 

 

Prinsippene og tankegangen som anvendes innen kreftomsorg har etter hvert blitt overført til 

også å gjelde pasienter med andre diagnoser som har behov for god palliasjon i livets siste 

fase. Kreftomsorgen har ”banet veien” for god lindrende behandling for flere pasientgrupper. 

 

Å kvalitetssikre behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase, samt bedre dokumentasjonen 

av observasjoner, behov, tiltak og tilstander hos pasientene er viktige mål. 

Liverpool Care Pathway virket som et egnet verktøy for å oppnå dette. Bruk av LCP 

tiltaksplan vil medføre en mer helhetlig tilnærming til døende og deres pårørende, samt bedre 

dokumentasjonen av observasjoner og iverksatte tiltak. 

 

Ved hjelp av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet er det har gjennomført et prosjekt for å 

implementere LCP i helsetjenestene i Vestfold. Alle kommunene var med i prosjektet, samt 

onkologisk-palliativ seksjon ved SiV HF. 
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Implementeringsprosjektet pågikk fra november 2011 til april 2013, og var i regi av 

”Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold” (USHT-V), lokalisert ved 

Nygård sykehjem i Sandefjord. I tillegg til prosjektleder i 50 % stilling, hadde prosjektet en 

prosjektgruppe og en styringsgruppe som sikret representasjon fra flere kommuner, samt SiV 

HF og Høgskolen i Vestfold. 

 

Undervisning og opplæring er en forutsetning for å ta LCP tiltaksplan i bruk. Som en del av 

undervisningen er også gjennomgang av medikamentanbefalinger til bruk i livets siste fase. 

På alle steder der LCP er implementert har en LCP-ansvarlig ressursperson, i nært samarbeid 

med prosjektleder, hatt ansvar for undervisning og oppfølging av implementeringen. Også 

sykehjemsleger og fastleger har fått informasjon/undervisning om LCP. I undervisningen 

vektlegges betydningen av å se hver pasient som et unikt individ, og tilpasse informasjon og 

omsorg etter den enkeltes behov. Dette er svært viktig også når det gjelder medikamentell 

behandling, og det presiseres at medikamentene som nevnes kun er forslag/anbefalinger.  Det 

er pasientens lege som skal forordne type medikament og dose nøye tilpasset den enkelte 

pasients behov! 

 

I løpet av prosjektperioden har alle 14 kommunene i Vestfold implementert Liverpool Care 

Pathway. Av totalt 35 sykehjem har 31 tatt i bruk LCP. Circa halvparten av kommunene har 

implementert LCP også i hjemmebaserte tjenester, samt tre kommuner bruker LCP også i 

døgnbemannede boliger og bofellesskap for demente.                                                                                                                                       

På SiV HF er planen at LCP videre skal implementeres i aktuelle sykehusavdelinger etter 

prosjektet er avsluttet.  

 

Prosjektet er godt mottatt av både administrativ ledelse og fagpersoner på deltagerstedene. 

Erkjennelsen av behov for bedret dokumentasjon, samt en mer helhetlig tilnærming til pasient 

og pårørende i denne fasen av livet, synes å være felles. Å ta i bruk et kvalitetssikret verktøy 

som LCP, vil medføre en mer felles standard på omsorgen til døende og deres pårørende. Det 

er viktig å være bevisste på at LCP kun er et hjelpemiddel, ikke et fasitsvar. Omsorgen for 
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døende blir ikke automatisk bedret ved bruk av LCP-planen, ettersom behandling, pleie og 

omsorg til døende og deres pårørende krever kunnskap, kompetanse og engasjement fra alle 

involverte parter. 

 

Fordi innholdet er kjent og brukt i praksis allerede oppfattes prosjektet som relativt lite 

ressurskrevende. Tilbakemeldingene er at prosjektet medfører at tiltakene blir satt i system og 

sikrer en mer ensartet måte å imøtekomme behovene til døende og deres pårørende. Ved å 

bruke Liverpool Care Pathway avdekker brukerstedene selv områder det trengs 

kompetanseheving på innen dette fagfeltet, og gjør tiltak for å heve kompetansen. 

 

Prosjektet ble formelt avsluttet 1.april, med rapport til Helsedirektoratet.  Håpet er at LCP blir 

oppfattet som et nyttig verktøy, slik at bruken av tiltaksplanen fortsatt vil inngå som rutine 

ved alle forventede dødsfall, selv om prosjektperioden er over. Uavhengig av diagnose, alder 

og oppholdssted bør alle døende få optimal behandling, pleie og omsorg, noe som også 

inkluderer ivaretagelse av de pårørende.                                                                                                                                                                            

Hvis Liverpool Care Pathway kan bidra til at dette skjer, har prosjektet vært verdifullt! 

 

Prosjektleder takker ressurspersonene for flott innsats, og for positivt og godt samarbeid med alle 

brukerstedene i fylket! 

 

HELHETLIG PLAN FOR OMSORG TIL DØENDE – ved Nina Firing, 

Seksjonsleder Onkologisk-Palliativ seksjon, Sykehuset i Vestfold.  

 

I mars 2012 begynte en arbeidsgruppe med representanter fra 12 Kommune samarbeidet i 

Vestfold og SiV et arbeid med å utarbeide et utkast til en felles plan for omsorg til alvorlig 

syke og døende. 
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Bakgrunnen for dette arbeidet er en oppfølging av inngåtte avtaler mellom 12K og SiV etter 

innføringen av Samhandlingsreformen. Høgskolen i Vestfold ble invitert inn i arbeidet som en 

samarbeidspart. 

Omsorg for svært alvorlig syke eller døende er et samarbeidsområde som ikke direkte er 

omtalt i helselovene. 

Den enkelte kommune har ansvar for å gi et forsvarlig omsorgstilbud til døende i egen 

hjemkommune. 

Sykehuset i Vestfold har krav om å samarbeide med kommunene om det faglige innholdet i et 

slikt tilbud.  

 

Partene var enige om å sammen utarbeide en helhetlig plan for omsorg til døende – en ”End 

of life care strategy”.  

 

Målsetningen var å videreutvikle samarbeidet for å sikre alvorlig syke og døende pasienter en 

helhetlig og god palliativ behandling og omsorg. 

 

Planen skulle klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar og oppgaver ved omsorg til 

døende, og skal bidra til: 

 

 At alvorlig syke døende pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 

behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjenesten, fastleger og 

spesialisthelsetjenesten. 

 Effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og 

omsorgsnivåene.. 

 Å redusere risikoen for uheldige hendelser 
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Avtalen er nå ferdig og overlevert Samhandlingsutvalget som var oppdragsgiver. Den er 

behandlet der og vedtatt. I kommunene skal den nå også opp til politisk behandling.  

 

 

Kommunenes og helseforetakets ansvar 

Felles ansvar: 

 i fellesskap utvikle hensiktsmessige og nødvendige prosedyrer og rutiner herunder 

pasientforløp, for å ivareta alvorlig syke døende pasienter. Representant for fastlegene 

inviteres til å delta. 

 Utvikle felles nettside/ portal med felles rutiner, prosedyrer og veiledere for ledere, 

fagpersoner og brukere 

 sikre brukermedvirkning i utvikling av informasjon om omsorgs- og behandlingstilbud 

rettet mot brukere, nye verktøy og prosedyrer/ rutiner som innføres. 

 Legge til rette for forskning 

 

SiV HF sitt ansvar: 

 ha kontakter/ressurspersoner i felles nettverk. Sikre så tidlig som mulig å opprette 

kontakt med kommunen for å sammen utarbeide planer for den enkelte pasient.  

 ansvar for innkalling av felles fagnettverk til nettverkssamlinger med tema som blant 

annet kompetanseoverføring/ kompetanseutvikling, utvikling og implementering av 

nye verktøy og prosedyrer/ rutiner. 

 

Kommunenes ansvar: 

 ha en kommunekontakt som koordinerer henvendelsene fra sykehus om alvorlig syke 

døende pasienter. 

 sikre at de har den nødvendige kompetanse og omsorgs- og behandlingstilbud til å ivareta 

alvorlig syke døende pasienter. 
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Tiltak som kan settes i gang og som ikke krever utvidede rammer: 

Dette arbeidet startes omgående. 

 Sammenslåing av de to eksisterende nettverkene til et felles. Nettverk for 

ressurssykepleiere i kreftomsorg. Sykepleiere i kommunene og i SiV som arbeider 

med kreftpasienter i alle faser av sykdommen. 

 Etablere et lederforum mellom kommunene og SiV. Vestfolds kommuner inndeles i 

tre til fire områder, mellomledere for institusjon og hjemmetjeneste møter 

seksjonsleder ved Onkologisk palliativ seksjon. De utgjør sammen med Høgskolen i 

Vestfold nettverkets styringsgruppe. Følger opp planens ulike områder og utvikler 

samarbeidet.  

 Utarbeidelse av retningslinjer / samarbeidsavtalemaler for behandling og omsorg til 

døende som ønsker å dø hjemme. 

 Utvikling av ”generelle” behandlings-/ lindringsforløp for alvorlig syke og døende 

som grunnlag for innhenting av data og kvalitetssikring av samarbeidet mellom 

tjenestenivåene. SiV HF, HiVe og kommunene deltar.  

 SiV HF utarbeider beskrivelser av forventet symptomforløp etter avsluttet aktiv 

behandling for aktuelle diagnosegrupper til informasjon og hjelp for pasienter og 

kommunehelsetjenesten i den siste tiden / terminalfasen. 

 SiV / Undervisningstjenesten / 12k arrangerer årlig kurs / fagdager for fastleger / 

sykehjemsleger i terminal behandling, smertebehandling og omsorg til døende.  

 Videreføring av utdanningsstillinger / engasjementsstillinger av ett års varighet for 

fastleger på SiV utredes. 

 

Tiltak som må utredes videre: 

Dette arbeidet krever budsjett prosess i hver enkelt kommune. 

 Opprettelse av koordinatorstillinger for palliative / lindrende tjenester i kommunene 

Planen anbefaler som de nasjonale anbefalingene; 1 årsverk til 20.000 innbyggere. 

 Etablering av sykehjemsenheter for palliative / lindrende tjenester i kommunene 

Planen anbefaler som de nasjonale anbefalingene ; en plass per 5000 innbyggere. 
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 Forskrivning av intravenøs væskebehandling 

Blåreseptreglene tillater ikke fastlegen å foreskrive nærmere angitte intravenøse væsker og 

infusjonsutstyr på blå resept til lindrende behandling idag. Inntil reglene i blåreseptforskriften 

endres på dette punktet utredes det om kommunen kan fatte vedtak om slik lindrende 

behandling etter fastlegens forordning. Det utredes også økonomiske konsekvenser for både 

pasient og kommune. 

 

Så hvor er vi akkurat i dag? – Utkast til avtale om nettverk arbeides med disse ukene. Det er 

Undervisningstjenesten som representerer 12 K og Onkologisk Palliativ seksjon ved SiV som 

utarbeider utkastet. Plan er at dette skal være ferdig før sommeren. Første planlagte 

fagsamling for det nye nettverket blir til høsten. Kommunene skal avgjøre hvordan de skal 

inndeles i forhold til ledermøtene, SiV er klar og reel oppstart for dette blir også til høsten. 

 

Så nå har vi har kommet et godt stykke videre med å formalisere samarbeid og utvikling for 

denne pasientgruppen som trenger gode behandlingsforløp, vår høye kompetanse og utfordrer 

våre samarbeidsegenskaper! 

 

 

ØNSKEAMBULANSEN  

Ønskeambulansen er et tilbud til alvorlige syke pasienter som ikke kan reise med vanlige 

transportmidler. Frivillig helsepersonell og ambulanse transporterer pasienten til et ønsket 

sted.     

Hensikten med tilbudet er å oppfylle et ønske. For eksempel å besøke et spesielt sted eller 

arrangement, delta på en familiesammenkomst eller besøke en venn. 

Pasientens ønske, praktiske muligheter og medisinske og pleiemessige behov må vurderes før 

turen.  

Hvem henvender jeg meg til? 

Pasienter eller pårørende som ønsker å bruke tilbudet, kan henvende seg til: 
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Seksjonsleder Nina Cecilie Firing  

 Onkologisk-palliativ seksjon 

 Tlf. 33 34 27 35 

 E-post: nina.firing@siv.no 

Tilbudet drives gjennom frivillig innsats av ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Sykehuset stiller 

ambulanse og utstyr til disposisjon. 

 

 

 

 

 

Første rekke fra venstre: Else Marie Ringvold og Torbjørn Lia. Bak fra venstre: Camilla 

Andersson og Nina Cecilie Firing. 

Foto: Sykehuset Vestfold 

 

FORDYPNINGSOPPGAVE 

 

I denne utgaven presenterer vi et sammendrag av Unni Irene Thorsås og Kristine Lindhjem 

sin avsluttende oppgave i kreftsykepleie. 

 

Sammendrag: 

I oppgaven velger vi problemstillingen; hvordan kan vi som kreftsykepleiere i kommunen 

samhandle og koordinere tjenester for den palliative kreftpasienten, sett i lys av 

samhandlingsreformen? Vi har valgt å ha med en case som handler om Siri Hansen. Hun 

har brystkreft med spredning til skjelettet og er en palliativ kreftpasient som bor hjemme og 

mottar helsetjenester fra kommunen.  Hun ønsker at kreftsykepleieren i kommunen skal bistå 
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henne, slik at hun får være mest mulig hjemme. I drøftingsdelen drøfter vi funn i litteraturen 

opp mot historien om Siri og belyser hvordan kreftsykepleiernes hverdag i møte med den 

palliative pasient ute i kommunene er. Kompetanse, etikk, lovverket, tverrfaglig samarbeid og 

samhandlingsreformen er noen av temaene vi skriver om i oppgaven.     

 

 

 

 DRØFTINGSDEL  

Siri Hansen har levd med brystkreft i flere år og har i løpet av sin sykdomshistorie allerede 

vært i kontakt med ulike deler av helsetjenesten. Hun har også fått opprettet kontakt med 

kreftsykepleier i sin kommune. Lov om kommunal helse og omsorgstjeneste sier i § 7.2 om 

koordinator: 

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven 

her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig 

oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av 

tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan (Helse- og 

omsorgstjenesteloven, 2011, § 7.2). 

Lovverket som tredde i kraft 1. januar 2012 sier her at pasientene skal få tilbud om en 

koordinator som blant annet skal sikre samordning av tjenestetilbudet. I følge Reitan og 

Schjølberg (2010) er det fastlegen som skal ha hovedansvaret for den medisinske 

behandlingen, ha oversikten og koordineringsansvaret, men kreftsykepleieren som har den 

daglige kontakten med pasienten skal være den som koordinerer tjenestene. De skriver også at 

det er viktig å ha et møte med pasient, pårørende, fastlege, kreftsykepleier og eventuell 

kontaktsykepleier i hjemmesykepleien der en avklarer hvilke forventinger pasient og 

pårørende har til hjemmesykepleien. Helse og omsorgsdepartementet (2008-2009) skriver 

også i samhandlingsreformen at en klar ansvarsfordeling er viktig for å få til samhandlingen 

rundt den palliative pasienten og de anbefaler at pasienten får kontakt med en koordinator « 

som kan formidle faglig og praktisk informasjon og være pasientens koordinator innad og 

mellom helse- og omsorgstjenestene»(Helse- og omsorgsdepartementet, 2008-2009, s.52). 

Kaasa sier det slik: «All innsats overfor pasienten må organiseres slik at pasienten opplever en 
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sammenhengende behandlingskjede»(Kaasa, 2008, s. 215). Han skriver videre at det i 

kommunen ofte er sykepleierens oppgave å koordinere slik at dette blir gjennomførbart.  

Den faglige litteraturen støtter altså opp om lovverket som gir pasienten rett på en 

koordinator. Det viser seg allikevel i samhandlingsreformen, Helse- og omsorgsdepartementet 

(2008-2009), at helsetjenestene oppleves som oppdelte og uoversiktlige og at det ofte blir 

pasienten og pårørende som må koordinere og ivareta mye av det praktiske. Dette kommer 

også fram i funnene fra studien som Brogaard et.al., (2011) har gjennomført. Brogaard et.al., 

(2011) bruker begrepet koordinerende nøkkelperson om koordinatorrollen. De definerer den 

koordinerende nøkkelpersonen som den som koordinerer omsorg, behandling og som 

koordinerer samarbeidet mellom alle de berørte parter. Det vises til funn der de fleste 

intervjuobjektene, pasient, pårørende og helsepersonell, så på seg selv som den som hadde 

være den koordinerende nøkkelpersonen i pasientens sykdomsperiode. Brogaard et.al.,(2011) 

stiller spørsmål om dette kan antyde at sykepleiere og leger kan ha overvurdert sin egen 

koordineringsinnsats. Forfatterne konkluderer med at uenigheten om hvem som fungerer som 

den koordinerende nøkkelpersonen understreker et behov for at forventinger må avklares, og 

at en må ha en klar kommunikasjon på ansvarsfordelingen for å kunne forbedre kvaliteten på 

samhandlingen og behandlingen av den palliative pasienten.  

Opsahl et.al.,(2012) har også et poeng i sin artikkel der de analyserer samhandlingsreformen. 

De påpeker i artikkelen hvor profesjonsnøytral samhandlingsreformen er. Helse- og 

omsorgsdepartementet (2008-2009) ser på en koordinator som en støtte for å få gjennomført 

samhandling i helsetjenesten, men de oppgir at de fleste profesjonene innen helsetjenesten kan 

inneha denne stillingen. Lovverket har heller ikke definert hvem som skal fylle rollen som 

koordinator og dette vil være opp til de forskjellige kommunene å avgjøre. Helse- og 

omsorgsdepartementet (2008-2009) vil heller ikke opprette nye stillinger for en koordinator, 

men ønsker at koordinatorstillingen skal inngå i personens ordinære stilling. Hvordan 

kommunene velger å avgjøre hvem som skal fungere som koordinator, og hvordan dette skal 

inkluderes i den ansattes nåværende stillingsinstruks, er usikkert og det kan føre til at 

pasientene i kommunene får et ulikt tilbud.  

Siri er i en palliativ fase og hun vil trenge oppfølging som stiller krav til de faglige 

kvalifikasjonene til de involverte i hjemmetjenesten. Det er viktig at kreftsykepleieren er en 

del av arbeidsfellesskapet rundt Siri, samtidig skal hun kanskje være den som har det 
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overordnede ansvaret for alle kreftpasientene i kommunen. Hun er avhengig av å ha kollegaer 

som vet hvordan Siri sin smertepumpe virker og hvilke medisiner Siri skal ha. 

Kreftsykepleieren vil her kunne være en ressursperson på grunn av sin erfaring og kunnskap 

om den palliative kreftpasienten. Kreftsykepleieren vil også, ved å være tilstede i praksis, 

kunne kartlegge de behov Siri har og iverksette tiltak utfra det. Kvaliteten på den faglige 

oppfølgingen Siri har behov for vil da kunne sikres ved å ta i bruk riktige prosedyrer og 

utarbeide en plan for det som skal gjøres (Reitan og Schjølberg, 2010).  Kaasa (2008) skriver 

at kompetanse handler om praktiske ferdigheter, kunnskap og holdninger av praktisk og 

teoretisk karakter. I Sosial- og helsedirektoratet (2007) er ett av hovedmålene for god 

palliasjon at pasienten alltid skal ha mulighet for å få hjelp av helsepersonell med nødvendig 

kompetanse. De ser det som naturlig at i de kommunene det er ansatt kreftsykepleier er den 

som går inn i koordinatorrollen og at kompetanse er et av hovedfokusene.  Kreftsykepleieren 

går da inn med råd og veiledning til resten av personalgruppen. Kaasa (2008) skriver at 

kompetansen til leger og sykepleiere ute i primærhelsetjenesten som regel er generell og 

erfaringer i forhold til palliasjon kan være liten, men at pleie i hjemmet stiller de samme krav 

til faglige kvalifikasjoner som i spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det lagt føringer i Helse- 

og omsorgsdepartementet (2008- 2009) som krever endringer i form av at mer 

spesialkompetanse må ut i kommunene. Verdien av behandlingen pasientene får i 

spesialisthelsetjenesten er avhengig av å bli fulgt opp i kommunene.  

 

Opsahl et. al., (2012) er på den andre siden kritiske til hvordan kommunehelsetjenesten skal 

klare å følge opp den behandlingen pasienten har fått i spesialisthelsetjenesten, hvis det ikke 

er kompetente sykepleiere som arbeider i kommunen. De påpeker også at 

samhandlingsreformen gir lite svar på hvilken kompetanse som kreves for å ivareta pasienten 

i kommunehelsetjenesten.  Det står heller ikke beskrevet hvilken kompetanse som må styrkes 

for å koordinere tjenestetilbudet. Det står videre at personer med blant annet kreft skal få 

omsorg, pleie og medisinskfaglige oppfølging i kommunene, samtidig er det 

spesialisthelsetjenesten som har flest sykepleieårsverk. Reitan og Schjølberg (2010) skriver at 

alle kommuner kan organisere seg slik som er mest hensiktsmessig. Det er i dag ikke 

lovpålagt å ha en kreftsykepleier i kommunen, men kommunen skal stimulere til og sørge for 

at helsepersonell får den videre- og etterutdanningen som det er behov for.  
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Siri er hjemme og vil komme til å forholde seg til mange aktører i helsetjenesten. Individuell 

plan vil kunne være et verktøy som gir en oversikt over hvem som er ansvarlige for hva og 

hvilken oppfølging Siri skal ha av helsetjenesten.   

 

Siri har et ønske om å kunne få dø hjemme. I følge Sheppard et.al., (2011) viser undersøkelser 

at folk flest ønsker å motta omsorg ved livets slutt hjemme, men at det er viktig å ha en plan 

for dette kan gjennomføres på en god måte. Reitan og Schjølberg (2010) skriver at 

sykepleierne som jobber i kommunen ofte er mye alene og må stå i situasjoner og ta 

avgjørelser på et mer selvstendig grunnlag ettersom man ikke har noen å drøfte med. I noen 

deler av landet er det nettverk som helseforetakene har organisert hvor ressurssykepleierne 

både fra spesialisthelsetjenesten og kommunene møtes for å sette fokus på lindrende 

behandling. Kaasa (2008) mener det er flere faktorer som må være til stede for å kunne gi god 

palliativ behandling og pleie i pasientens hjem. Blant annet er det helt nødvendig og at det er 

tilstrekkelig med personale og at de har den kompetansen som kreves. Og han mener at det er 

avgjørende med et godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og at dette 

blir til gjennom faglige og organisatoriske nettverk. Helse- og omsorgsdepartementet (2008- 

2009) skriver at det er viktig at man kommer fram til en fordeling hvor man klarer å gjøre 

nytte av både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Å jobbe tverrfaglig sammen gjør at 

pasienten vil oppleve en helhetlig holdning. Delt lærdom og kompetanse mellom ulike 

faggrupper gir ny kunnskap og holdninger.  

 

Siri har flere faggrupper involvert i sin oppfølging hjemme. Hun har kontakt med fastlege, 

hjemmetjeneste, kreftsykepleier og fysioterapeut. Gudbergsson skriver i Reitan og 

Schjølberg(2010) om at delt lærdom og kompetanse mellom de ulike faggruppene gir ny 

kunnskap og holdninger. Norsk Sykepleierforbund (2011) skriver i de yrkesetiske 

retningslinjene: « Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients behov for helhetlig omsorg» 

(Norsk Sykepleierforbund, 2011,s.9). Dette vil si at hvis Siri skal få den oppfølgingen hun har 

behov for er det viktig at kreftsykepleieren og Siri har en åpen og ærlig dialog. 

Kreftsykepleieren kan slik få en raskere oversikt over de behov Siri har og kunne sette inn 

tiltak i forhold til dette. Det kan for eksempel være at Siri har behov for fysioterapi til å 

opprettholde sitt funksjonsnivå lengst mulig. Reitan og Schjølberg(2010) skriver at 

kreftsykepleieren har ansvar for å følge opp sykdoms- og behandlingsrelaterte bivirkninger og 
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at hun blant annet kan bruke symptomverktøyet, ESAS, til å få en oversikt over Siris ulike 

problemområder. Kreftsykepleier kan ved å bruke slike redskaper få en indikasjon på om den 

oppfølgingen pasienten får er optimal. Kreftsykepleieren vil da se om det er behov for å sette 

inn andre faggrupper der hun selv ikke strekker til. Opsahl et.al., (2012) mener at 

profesjonene må kjenne sitt kompetanseområde og respektere hverandres områder. Det er 

forutsettingene for at et tverrfaglig samarbeid kan realiseres. 

Siri har nylig fått informasjon av legene om at kreftsykdommen progredierer og at hun er i en 

palliativ fase med kort forventet levetid. Hun ønsker å få være hjemme, og for å få dette til er 

Siri avhengig av nær oppfølging fra kommunehelsetjenesten. Kaasa (2008) skriver om 

viktigheten av at pasienten skal føle seg trygg hjemme. Reitan og Schjølberg(2010) viser til at 

trygg og god kommunikasjon er viktig for å skape trygghet for pasienten. Kreftsykepleieren 

kan på denne måten få tillitt hos pasienten og hun vil da være trygg på å kunne fortelle 

kreftsykepleieren hvordan hun har det. Kreftsykepleieren vil da kunne få informasjon av 

pasienten om hva som er viktig for at hun kan føle seg trygg hjemme. Kaasa(2008) skriver at 

forutsigbarhet og kontinuitet kan øke pasientens trygghet. Kontinuitet kan gjennomføres ved 

at pasienten har en person som har hovedansvaret. Dette vil i Siris tilfelle være 

kreftsykepleieren som har dette ansvaret. Det er også viktig at pasienten opplever 

heletjenesten forutsigbar og at hun vet hvem som kommer til hvilken tid. Kaasa(2008) skriver 

også at det er viktig at pasienten har tilgang til kvalifisert hjelp gjennom hele døgnet. 

Pasienten bør få et telefonnummer som kan ringes ved behov og det bør også installeres en 

trygghetsalarm.  

Siri vil oppleve at det er mange personer å forholde seg til i helsetjenesten. Hun vil kanskje 

møte helsepersonell som er usikre i sin rolle og som er faglig utrygge. Kreftsykepleieren har 

et spesielt ansvar for å veilede sine kollegaer. Norsk Sykepleierforbund (2011) skriver i de 

yrkesetiske retningslinjene: « Sykepleieren fremmer åpenhet og gode tverrfaglige 

samarbeidsforhold i alle deler av helsetjenesten» (Norsk Sykepleierforbund, 2011,s.9). Det 

står også i innledningen at sykepleieren i vanskelige situasjoner er til støtte for sine kollegaer. 

Reitan og Schjølberg (2010) skriver i kapittelet om kreftsykepleierens funksjons- og 

ansvarsområder om kreftsykepleierens rolle som veileder. I møte med Siri vil 

kreftsykepleieren og de som er involverte kunne møte situasjoner som gjør sterkt inntrykk. 

Kreftsykepleieren har da ifølge Reitan og Schjølberg (2010) et spesielt ansvar for å veilede 

sine kollegaer slik at de klarer å komme seg videre når en har vært i vanskelige situasjoner. 

Kaasa (2008) skriver også om utfordringene med det å jobbe med syke og døende mennesker. 
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De skriver om viktigheten ved at arbeidsmiljøet er åpent og arbeidskollegaene støtter opp om 

hverandre. 

AVSLUTNING 

Vi bestemte oss tidlig i oppgaveprosessen at vi ville skrive om noe som var tidsnært og at vi 

ønsket å se nærmere på samhandlingsreformen. Vi valgte derfor problemstillingen basert på 

dette og ønsket å få svar på hvordan vi som kreftsykepleiere i kommunen kan samhandle og 

koordinere tjenester for den palliative kreftpasienten, sett i lys av samhandlingsreformen. Det 

er 19 fylker og 429 kommuner og alle de fem millioner menneskene som bor i Norge skal i 

følge samhandlingsreformen få lik behandling. Vi ser at det kan bli en utfordring, da flere av 

kommunene ikke har rukket å få rett kompetanse på plass.  

Litteraturen viste at det var mange som mente at samhandling og koordinering av tjenester var 

viktig i arbeidet med den palliative kreftpasienten, men det var vanskelig å finne en enighet 

blant forfatterne hvordan det praktisk skulle løses. Litteraturen har allikevel vist at 

kreftsykepleieren kan benytte seg av flere virkemidler for å få til samhandling og 

koordinering av tjenestene. Vi vil her trekke fram koordinatorrollen, individuell plan, 

tverrfaglig samarbeid, lovverket og kompetanse som viktige hjørnesteiner i kreftsykepleierens 

hverdag for å kunne lykkes med samhandlingen. 

  

Husk LANDSKONFERANSEN 2013 «HEFTIGE DAGER MED BEGEISTRING» 
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Norsk Sykepleierforbunds faggruppe Forum for Kreftsykepleie (FKS) arrangerer 19.-

21.september 2013 den 16. landskonferanse i Kreftsykepleie på Radisson Blue Hotell i 

Tromsø. Lokallaget i Troms har tatt på seg oppgaven med å arrangere konferansen, som har 

tittelen " Heftige Dager med begeistring" 

 

 

LINKENE: 

- Vanlige deltakere (for alle) https://ei.kongress.no/getdemo.ei?id=151&s=_4380L1MIJ  

- Styre/ komitémedlemer https://ei.kongress.no/getdemo.ei?id=151&s=_0XC0T64Y4  

- Lokallagsmedlemmer https://ei.kongress.no/getdemo.ei?id=151&s=_2VW0KNQFD 

Vi minner om at dere kan søke Forum For Kreftsykepleie om støtte til konferansen! 
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NSF´s FKS høstmøte arrangeres 16. oktober klokka 18:00 i de nye lokalene til 

Norsk Sykepleierforbund i Storgata 35 Tønsberg i 3.etage over "Vivekes" 

nederst på torget med inngang fra Storgata. 

 

Møtet er åpent for medlemmer (30 kroner) og ikke-medlemmer (50 kroner).  Vi serverer 

pizza. 

 

Kveldens tema er spennende og alltid aktuell. Vi vil få høre en pasient historie, om 

hvordan det var å få kreft og møtet med helsevesenet.  

 

Vi får også besøk av Anette Neeb fra legemiddelfirmaet Roche som vil snakke om 

subcutan Herceptin. 

VELKOMMEN ! 

 

 

 

Med vennlig hilsen og ønske om en RIKTIG GOD SOMMER fra styret i Forum For 

Kreftsykepleie Vestfold: Agnetha Lund, Reidun Lislebø Løkkemyhr, Tina Haugen, Unni 

Irene Thorsås, Karin Sjue 


