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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Pasienter med behov for palliasjon får helsehjelp og omsorg fra mange deler av helse- og 

omsorgstjenesten, gjerne fra flere aktører samtidig. Det er en stor utfordring i helsetjenesten i dag at 

mange pasienter opplever en helsetjeneste som er fragmentert og med mangelfullt samarbeid 

mellom spesialisthelsetjeneste og den kommunale helse- og omsorgstjenesten med dens forskjellige 

nivåer. Dette kan medføre forsinkelser og dårlig planlagt utredning og behandling. Pasientene føler 

seg utrygge og opplever ofte at de må fortelle historien sin alt for mange ganger. 

For å bedre dette blir det i fremtiden viktig å se på systemer og verktøy som kan være med på å 

understøtte pasientenes behov for helhet, som kan redusere risiko for uønskede hendelser og 

derved øke pasientsikkerheten. 

1.2 Aktuelt 

Helse Møre og Romsdal, sammen med aktuelle kommuner og USHT- Møre og Romsdal har 

utarbeidet og implementert en palliativ plan/plan for lindring i sin region.  En del av deres arbeid har 

vært å tilrettelegge for spredning av arbeidet slik at andre regioner kan starte implementeringen hos 

seg. 

Palliativ plan er et dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik 

at den som er syk og familien kan oppleve trygghet og best mulig livskvalitet. Dette er et verktøy for å 

kvalitetssikre palliative tiltak for pasienter med uhelbredelig sykdom. 

For å kunne gjennomføre en implementering av dette i Vestfold søkte USHT-V i samarbeid med 

kreftkoordinatorene i Vestfoldkommunene og sykehuset i Vestfold om midler til dette hos 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen tilskuddsordningen til kompetansehevende tiltak for 

lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Fikk innvilget søknaden delvis for å gjøre erfaringer i 

to-tre kommuner.  

De ulike kommunen i Vestfold har ulik struktur og vil jobbe ulikt opp mot aktuelle målsetting. 

Kommunene er også i ulike prosesser knyttet til kommunesammenslåinger, dette får stor betydning i 

implementeringsfasen. 

 

Oppstart prosjekt høst 2019 

Avslutning prosjekt vår 2020 
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1.3 Hensikt og mål 

«Implementering av elektronisk palliativ plan i Vestfold»  

Dette for å bidra til at den som er syk og familien opplever best mulig livskvalitet, være i forkant av 

ulike utfordringer, sikre samhandling, planlegging og god tilrettelegging. 

 

 

 

 

 

2. Metode 
Dette er et prosjekt hvor vi skal implementere et arbeid som er ferdig utarbeidet og klar til å 

brukes.  

Prosjektleder holder tett kontakt med prosjektgruppa underveis i prosjektet for hele tiden å 

sikre nærhet til tjenestene. 

Prosjektet presenteres på en interkommunal fagdag for ressurssykepleiere i kreftomsorg og 

lindrende behandling og deres ledere. Prosjektleder Tanja Alme, Palliativ plan, helse Møre 

og Romsdal vil her fortelle om hvordan de har jobbet med utarbeidelse og implementering 

av planen i sin helseregion. 

For å få til en god implementering vil vi ha fokus på undervisning på ulike nivåer. 

o Kreftkoordinator vil sammen med prosjektleder innkalle ressurspersoner 

(hjemmesykepleie og institusjonstjenesten) i egen kommune til fagsamlinger 

o Ressurspersonene tar dette videre i egen avdeling og har internundervisning for 

kollegaer som trenger å kunne noe om dette 

o For å nå fastlegen tenker vi at kreftkoordinator og prosjektleder inviterer seg inn på 

allmenlegeutvalget og eventuelt andre møter hvor legen treffes i kommunen. Dette 

sammen med at Praksiskonsulentene (PKO) ved sykehuset i Vestfold er med å spre 

kompetansen til sine kollegaer ute i kommunene.  

 

 

«Min mor ble etter hvert sykere, men vi kjente oss trygge. Tenk, 

personalet hadde en plan på hva de skulle gjøre om utfordringer dukker 

opp. Dette var godt for oss og for vår mor. At planene ble utarbeidet 

tidlig, gjorde at mor kunne få si hva som var viktig for henne.» 

 



                               

4 

 

3. Fremdrift 
Milepælsplan  

ID Dato Milepæl 

M1 September 

-19 
Når prosjektorganiseringen er godkjent og formalisert  

M2 
Oktober -

19 
Når prosjektplanen er ferdig utformet og godkjent 

M3 
Oktober -

19 
Når samarbeid med aktører er formalisert og prosjektet er forankret 

M4 
Desember 

-19 
Involverte aktører er informert og klar til å teste ut piloter 

M5 Mars  -20 Hatt gjennomgang med x antall piloter 

M6 Mai -20 Evaluere prosjektet og skrive prosjektrapport. 

 

3.1 Fremdrift – og aktivitetsplan 

August 2019: oppstart  

o Møte med kreftkoordinatorer fra onk.seksjon SiV og Kreftkoordinatorer fra kommunene i 

Vestfold 

o Forankring i kommunene og ved sykehuset i Vestfold 

o Oppstart planarbeid 

o Informasjon 

• Hvilken informasjon må formidles, av hvem og til hvem 

• Plan for spredning av informasjon 

September/oktober 2019 

o Ferdigstille prosjektplan – ansvar prosjektleder 
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o Starte informasjonsflyten – avtale møter med aktuelle samarbeidspartnere i de forskjellige 

kommunene – ansvar kreftkoordinator i egen kommune 

Oktober 2019 

o Spredning av informasjon – fagdag nettverk for ressurssykepleiere i kreftomsorg og 

lindrende behandling (sykepleiere og ledere) – ansvar AU ressursnettverket 

November/desember 2019 

o Undervisning i de enkelte kommunene – ansvar kreftkoordinator og prosjektleder  

o Opprette kontakt med fastleger 

Januar 2020 

o Møte i prosjektgruppa – ansvar prosjektleder 

o Teste ut planen på noen pasienter – ansvar kreftkoordinator 

o Søke midler om videre implementering? - ansvar prosjektgruppa 

Februar 2020 

o Rapportering Fylkesmannen og styringsgruppe – ansvar prosjektleder 

o Utvide til flere pasienter – ansvar kreftkoordinator 

Mars/april/mai 2020 

o Møte i prosjektgruppa – ansvar prosjektleder 

o Fortsette implementeringen til alle kommunene og alle pasienter som ønsker en plan – 

ansvar kreftkoordinator 

Juni 2020 

o Møte i prosjektgruppa – ansvar prosjektleder 

o Evaluere status for hvor vi står og videre tiltak – ansvar prosjektgruppa 
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4. Organisering 

4.1 Prosjektgruppe 

Møtes jevnlig, hver 2-3 måned. 

Rolle Navn Tilhørighet 

Prosjektleder Anita Nilo USHT-V 

 Marit Bjelland Onk.seksjon SIV 

 Kristine Lindhjem Overordnet koordinator SIV 

 Tone Sørum Kreftkoordinator Larvik kommune 

 Tina Haugen 
Kreftkoordinator Sandefjord 

kommune 

 Irene Bjelland Kreftkoordinator Tønsberg kommune 

 Nina Ulfsten Kreftkoordinator Færder kommune 

 Ingvild Stordal Kreftkoordinator Ree kommune 

 Reidun Løkkemyhr Kreftkoordinator Holmestrand 

 Tove Tangen Kreftkoordinator Horten kommune  
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4.2 Referansegruppe 

Møtes ved behov, rådspørres 

Navn Tilhørighet 

Nina Saastad, brukerrepresentant Kreftforeningen 

Tanja Alme, prosjektleder Helse Møre og Romsdal 

PKO v/Torbjørn Aunan  Sykehuset i Vestfold 

 

  

  

4.3 Styringsgruppe  

Oppdateres og rådspørres ved behov 

Navn Tilhørighet 

Irene Jørgensen, samhandlingssjef Sykehuset i Vestfold 

Lise Tanum Aulie, kommunalsjef Sandefjord kommune 

Stein Evensen, kommunalsjef Horten kommune 

Anne Marit Bakka, kommunalsjef Holmestrand/Sande kommune 

Tove Hovland, kommunalsjf Tønsberg kommune 

Hilde Kari Maugesten, kommunalsjef Færder kommune 

Guro Winsvold, kommunalsjef Larvik kommune 
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4.4 Samarbeidspartner  

o Behandlingsansvarlig lege sykehus (onkologisk seksjon) 

o Behandlingsansvarlig lege sykehjem 

o Fastlege 

o Hjemmesykepleien 

o Kreftkoordinator  

 

 

5. Risikoutfordringer 
Iverksetting av handlingsplanene er avhengig av forpliktende samarbeid mellom alle parter i 

samhandlingen for å få framdrift. Det er viktig at det settes av tid og ressurser til å arbeide, både 

kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. 

 

6. Økonomi 
Inntekter: 200 000 fra Fylkesmannen  

Utgifter:    150 000 lønn prosjektleder 

                      50 000 diverse utgifter 

Vi følger kommunens retningslinjer for internkontroll og revisjon. 

7. Rapportering 

USHT-V har ansvar for å rapportering. Det rapporteres til Fylkesmannen  i Vestfold og Telemark ved 

endt prosjekt. Sluttrapport og eventuelle andre vedlegg legges ut på nettsiden til USHT-V 

8. Referanser 
https://helse-

mr.no/Documents/Samhandling/Paliasjon/Innføring%20av%20palliativ%20plan%20i%20Mør

e%20og%20Romsdal%20-%20Handlingsplan%2019-22.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=Dgu1kiylLjM  

 

https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Paliasjon/Innføring%20av%20palliativ%20plan%20i%20Møre%20og%20Romsdal%20-%20Handlingsplan%2019-22.pdf
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Paliasjon/Innføring%20av%20palliativ%20plan%20i%20Møre%20og%20Romsdal%20-%20Handlingsplan%2019-22.pdf
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Paliasjon/Innføring%20av%20palliativ%20plan%20i%20Møre%20og%20Romsdal%20-%20Handlingsplan%2019-22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dgu1kiylLjM
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