Funksjonsbeskrivelse for
”Ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Agder”
Denne funksjonsbeskrivelsen må sees i sammenheng med intensjonsavtalen som regulerer
ressursnettverket i palliasjon og kreftomsorg, innen Helsefellesskapet Agder.

Formål
Alle enheter på sykehus og kommuner som har pasienter med behov for lindrende behandling
knyttet til kreft eller annen alvorlig sykdom, bør ha en eller flere ressurssykepleiere med særlig
kompetanse og spesielt fokus på behov til pasienten og deres pårørende (lindrende behandling, pleie
og omsorg).

Kvalifikasjonskrav
Sykepleier som ønsker å videreutvikle sin fag- og samhandlingskompetanse, samt videreformidle
denne kompetansen til kolleger og samarbeidspartnere. Vedkommende skal inneha/tilegne seg
kompetanse tilsvarende nivå B i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.

Ressurssykepleier forplikter seg til å:









utvikle særlig kompetanse innen fagområdet, inkludert å gjennomføre introduksjonskurs ved
utnevnelse til funksjonen
ta initiativ til, og gjennomføre årlige møter med sin leder. Her legges en plan og konkrete mål
for ressurssykepleiers arbeid
delta aktivt på fagdager og samlinger i regi av nettverket (2-3 dg. per år)
holde kollegaer oppdatert om nyheter og referere fra fagdager og samlinger
gi råd og veiledning til kolleger, ta initiativ til erfaringsdeling og refleksjon på eget arbeidssted
tilrettelegge for kurs og internundervisning
utarbeide, oppdatere og gjøre informasjon tilgjengelig for enheten, bla. nettverksadresser,
faglige retningslinjer og kliniske kartleggingsverktøy (ESAS)
melde fra til nærmeste leder og nettverksleder når funksjonen fratres

Pasientrettet arbeid
Ressurssykepleier skal:
 i samarbeid med leder, bidra til gode rutiner for behandling og oppfølging av pasient og
pårørende
 fungere som en ressursperson for pasient og deres pårørende
 ha oversikt over aktuelle pasienter i sin enhet og ev. konsulteres om disse pasientene
 være bindeledd og bidra til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten for den enkelte
pasient (kommunehelsetjeneste - spesialisthelsetjeneste – kreftkoordinator- fastlege palliativt team)

Samhandling og systemarbeid
Ressurssykepleier skal:
 sammen med leder, bidra til at aktuelle rutiner, sjekklister, kliniske kartleggingsverktøy
(ESAS) og tiltaksplaner innføres og benyttes
 tilstrebe å ha oversikt over aktuelle tilbud til pasient og pårørende i eget område
 arbeide for å implementere pasientforløp, rutiner og retningslinjer for samhandling med
andre faggrupper
 arbeide for gode samhandlingsrutiner med fastlegene og kreftkoordinatorene

