
 

AÅ rsrapport 2021 - 
Ressurssykepleiernettverket i Palliasjon og 
kreftomsorg i Innlandet  
 

Organisatorisk utvikling/ historikk og forankring 

Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke ble etablert i 1991 
med fokus på alvorlig syke og døende.  

Den 20. mars 2009 vedtok Administrativt samarbeidsutvalg å opprette 
Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke som et Klinisk utvalg. I 
sak 31-09 7 mai. 2009 oppnevnte Administrativt samarbeidsutvalg medlemmene i 
Klinisk samarbeidsutvalg – sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig 
syke.  

Administrativt samarbeidsutvalg ble erstattet av Overordnet samarbeidsutvalg 
(OSU) og den 22. september 2017 i sak 39-17 ble forankringen sikret i Overordnet 
samarbeidsutvalg, OSU. Nettverket skiftet i 2020 navn til 
Ressurssykepleienettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet.  

Ressurssykepleiernettverket for palliasjon og kreftomsorg i Innlandet er forankret 
som et klinisk samarbeidsutvalg og har avgitt årsrapport til Overordnet 
samarbeidsutvalg i henhold til Samhandlingsavtalens pkt. 6. Denne ordningen skal 
fra januar 2022 erstattes av ny samarbeidsmodell «Helsefellesskap Innlandet». Vi 
har i 2021 endret tilhørighet organisasjonsmessig i stabsområde Helse, og hører nå 
inn under Avdeling for samhandling og brukermedvirkning.  

Vi har en godkjent samarbeidsavtale som ble undertegnet av overordnet 
Samarbeidsutvalg den 30/10/2019. Forankringen sikrer at partene har en gjensidig 
forventning om at ressurspersonene gis anledning til å delta i nettverket, samt 
utføre de oppgaver som ligger i rollen.   



Formål  

Nettverket skal arbeide for å bygge opp og spre kompetanse innen palliasjon på alle nivå i 
helsetjenesten, samt bidra til samhandling på tvers av tjenestene. Målet for arbeidet er å bidra til at 
pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i 
sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.  

Nettverket arbeider etter føringer fra:  
• Samarbeidsavtalen til sykepleienettverket er en del av samarbeidsavtalen mellom 

kommunene og Sykehuset Innlandet. Den er underavtale til Tjenesteavtale 1 – ansvar og 
oppgaver.  I tillegg til avtalen har vi funksjonsbeskrivelse og kompetanseplan for 
ressurssykepleiernettverket.  

• Helsedirektoratet: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i 
kreftomsorgen (2019) 

• Helse- og omsorgsdepartementet: Meld.St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg  
• Helse- og omsorgsdepartementet. NOU 2017: 16. På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og 

døende.  
• Helse- og omsorgsdepartementet: Leve med kreft. Nasjonal kreftstrategi 2018-2022  
• Lov om spesialisthelsetjeneste m. m §2-1e 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m §6-2 nr 2,5,6 

Organiseringen av nettverket og fokusområder 

Klinisk Utvalg/ Styringsgruppen har i 2021 bestått av: 

• Synøve Revling Holm, Kreftsykepleier palliativt team, Sykehuset Innlandet Gjøvik, leder 
• Ida Målfrid Skrindsrud, brukerrepresentant 
• Torunn Wester, Enhetsleder ved Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, 

Helse Sør-Øst 
• Solveig Halseth, Kreftsykepleier, Åmot kommune 
• Karin Hammer, Kreftkoordiantor Gjøvik kommune 
• Marit Olaug Hole, Kreftsykepleier og koordinator palliativt team, Sykehuset Innlandet 

Elverum 
• Britt Kristin Kråkevik, Rådgiver, Kreftforeningen (sluttet i 2021) 
• Unn Torill Tveitane, Rådgiver, Kreftforeningen (begynte høsten 2021) 
• Elisabeth Johnsgaard, Sykehuset Innlandet, stabsområde helse –sekretær (sluttet høsten 

2021) 
• Britt Haugen, Sykehuset Innlandet, stabsområde Helse- sekretær (begynte høsten 202 

Arbeidsgruppe besto i 2021 av følgende:  

• Hanne Roland, Kreftsykepleier, palliativt team, SI Hamar (sluttet høsten 2021) 
• Aina Sørum, Kreftsykepleier og koordinator for palliativt team, SI Hamar (begynte høsten 

2021) 
• Trude Jeistad, Koordinator Pakkeforløp, SI Lillehammer 
• Solveig Halseth, Kreftsykepleier, Åmot kommune 
• Karin Hammer, Kreftkoordinator, Gjøvik kommune 
• Marte-Lill Solstad, Kreftkoordinator, Hamar kommune 
• Hege B Eklund, Kreftkoordinator, Valdres kommunene 
• Bente Tokerud, Spesialsykepleier SI Gjøvik 



• Nadia Therese Telebond, Kreftsykepleier/fagsykepleier medisinsk avdeling, SI Tynset 
• Anne Myhrsveen Steine, Kreftkoordinator i Lillehammer kommune 
• Marit Olaug Hole, Kreftsykepleier og koordinator palliativt team, SI Elverum 
• Åsa Serholt Jensen, Rådgiver, USHT Innlandet 

Klinisk utvalg har hatt 3 møter i 2021. To ble avholdt digitalt. Det har også vært to samarbeidsmøter 
med et par representanter fra Klinisk Utvalg og Avdeling for samhandling og brukermedvirkning som 
vi i 2021 ble organisert under.  
Klinisk utvalg har også hatt et møte med Kreftforeningen.  
Arbeidsgruppa har hatt 4 møter i 2021. Nytt fra 2021 er at arbeidsgruppa er utvidet med en person 
fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.  

Aktiviteter i nettverket  

Det er pr 31. desember 2021 ca 160 medlemmer i nettverket. Dette er en liten nedgang, men skyldes 
nok helst at vi har hatt en stor opprydning i medlemslister i løpet av 2021. Kommunene i Sør 
Hedmark og sykepleiere ved Kongsvinger Sykehus/ AHUS står fortsatt på våre kontaktlister da det har 
vært ønskelig.  

De aller fleste kommuner i området har minst en ressursperson som deltar i nettverket. De fleste 
enheter på sykehuset som behandler pasienter med behov for palliasjon er også representert med 
minst en person. 

Nettverket har arbeidet etter vedtatt handlingsplan, årshjul og kompetanseplan 

Temadager og basiskurs: 

Vi avlyste temadagen høsten 2020 pga pandemien. I 2021 har vi derfor hatt temadag/ webinar 4. 
februar. Det omhandlet arbeid med pårørende med fokus på CSNAT og forhåndssamtalen. Det var 
103 påmeldte. 
21. oktober hadde vi et en-dags basiskurs/ webinar med fokus på informasjon om nettverket vårt og 
et par temabolker i grunnleggende palliasjon. Det var i underkant av 110 påmeldte. 

Satsningsområder 

Klinisk utvalg har jobbet med å sikre tilhørighet i «Helsefellesskap Innlandet» som skal være i drift fra 
januar 2022. Det blir spennende å se om dette samarbeidet vil gjøre oss mer synlige. Dette arbeidet 
fortsetter. Vi ønsker også et tettere samarbeid med Kreftforeningen og har hatt møte med dem.  
Det har blitt laget et film om sykepleiernettverket som kan brukes for å vise frem hva vi holder på 
med. Den ligger ute på Kompetansebroen.  
Det har ikke blitt opprettet ny kontakt med forløpskoordinatornettverket. Dette bør gjøres i 2022. 
I 2022 søker vi om tilskudd for arrangering av planlagt jubileumskonferanse hos flere aktører, blant 
annet statsforvalter, Bundistiftelsen og Kreftforeningen.  

Brukermedvirkning 

Representanten fra Brukerutvalget har en fast post på alle møtet i Klinisk utvalg og samspillet med 
representanten er gjensidig nyttig. 



Nettverksledersamling i Helse Sør-Øst 

5 personer fra vårt Kliniske Utvalg deltok på nettverksledersamling ved OUS i september (fysisk 
oppmøte og digitalt).  

Kompetansebroen  

Denne digitale plattformen er viktig for Ressurssykepleiernettverket. Man finner 
Ressurssykepleiernettverket under Innlandet, fanen Samhandling. I løpet av året er navnelistene 
oppdatert og de blir kontinuerlig oppdatert når vi får beskjed om endringer.  

Sykehuset Innlandet sine internettsider  
Det ligger også oppdatert informasjon om ressurssykepleienettverket under fanen Medisin og 
Helsefag og videre fanen Samhandling og brukermedvirkning. Det er laget en link fra denne siden til 
kompetansebroen. 

Nyhetsbrev 

Det er sendt ut to nyhetsbrev i løpet av året. De er ikke lagt ut på siden vår på kompetansebroen. Vi 
må bli enige om hvem disse nyhetsbrevene skal sendes til i 2022. 

Lokallag  

Det er noen av regionene i Innlandet som arrangerer egne samlinger for ressurssykepleierne i sitt 
område flere ganger pr år. Dette gjelder blant annet Valdresregionen. Klinisk Utvalg har ikke etablert 
noe fast regionalt opplegg innad i Innlandet. 

Økonomi 

Vi har i 2021 ikke mottatt noen tilskuddsmidler. Det har vært forholdsvis store utlegg på leie av 
profesjonelle aktører for å sørge for godt og stabilt lyd og bilde på webinarene. Til sammen kroner 
39689,-. I tillegg til dette utlegg for leie av rom/ mat/ gaver osv. i forbindelse med webinar i oktober.  

Vi hadde kroner 71347,- på konto ved årets begynnelse. Kursavgift kun på kurset i oktober; 200 
kroner pr deltager. Dette gjør at det pr 31.12.21 er 41319,- kroner på konto.  

 
Gjøvik mars 2022 

Leder i Klinisk Utvalg  
Synøve Revling Holm 
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