
 
 

Intensjonsavtale vedrørende 

«Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg» 

Helsefellesskapet Agder 

 
 

1. PARTENE 

 
• Sørlandet Sykehus HF v/ Senter for Kreftbehandling 

• Kommunene i Agder 
 

 
2. BAKGRUNN OG FORMÅL 

 
Til grunn for intensjonsavtalen ligger "Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i 
kreftomsorgen" 1 som gir føringer for organisering av slike nettverk, samt behovet for 
formalisering av samarbeidet mellom Sørlandet sykehus HF og Agderkommunene. 
 
Formålet med ressursnettverket er at pasientgruppen og deres pårørende opplever kvalitet og 
sammenheng i tjenestene. Dette skal oppnås gjennom målrettet kompetanseutvikling og samarbeid, 
blant annet ved å: 
 

• Sikre forankring av nettverket i ledelsen på begge nivå 

• Videreutvikle kompetansen i palliasjon og kreftomsorg i kommuner og sykehus 

• Strukturere samarbeidet omkring kreftpasienter, palliativ omsorg og behandling 
• Dyktiggjøre ressurssykepleiere i arbeidet med pasienter og pårørende, og som 

ressurs overfor kollegaer 
• Sikre godt samarbeid mellom nettverket, kreftkoordinatorer og interkommunale 

fagnettverk i regi av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i 
Agder (USHT øst og vest) 

 

 

3. ORGANISERING, GJENNOMFØRING og ANSVAR 

 
Nettverket driftes av Sørlandet Sykehus HF v/ Senter for Kreftbehandling (SFK). 
 

Nettverket av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Agder: 

• Ressurssykepleieren inngår i kompetansenettverket i Agder  
• Hovedansvaret for kreftpasienter/pasienter med palliativt behov, bør legges til en 

ressurssykepleier i hver kommune/sone, sykehjem og sengepost ved sykehuset 
o Dersom det er ansatt en palliativ-/ kreftsykepleier, bør denne inneha funksjonen som 

ressurssykepleier 
• Introduksjonskurs tilbys nye ressurssykepleiere og består av ett dagskurs i grunnleggende 

palliasjon og nettverksarbeid  
  

                                                
1 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, nasjonal faglig retningslinje. HDIR 2019 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf/_/attachment/inline/95636e37-ce73-4f2f-a61d-ee3f9e1ccada:fd30165370557eebcb60adcdb8473e4b786776b4/Palliasjon%20i%20kreftomsorgen%20%E2%80%93%20Nasjonalt%20handlingsprogram%20med%20retningslinjer.pdf


 
Ressurssykepleier 

• Fungerer som ressursperson innen palliasjon og kreftomsorg, jfr. funksjonsbeskrivelse for 
ressurssykepleier (vedlegg 1) 

• Planlegger arbeidet i samråd med nærmeste leder 
• Deltar på samlinger i nettverket  
• Er oppdatert innen fagfeltet kreft/palliasjon 

 
Arbeidsgiver 

Tilrettelegger for at ressurssykepleier 
• kan utføre sin funksjon som koordinator og faglig ressurs 
• får faglig veiledning 
• deltar på nettverkssamlingene, jfr. kompetanseplan for nettverket (vedlegg 2) 
• oppretter ny ressurssykepleier ved utskiftning, og melder fra til driftsgruppen ved   SFK 

 
Driftsgruppen 

Driftsgruppen består av representanter fra palliative enheter i kommunene og sykehuset, 
Universitetet i Agder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, 
kreftkoordinatornettverket på Agder og Kreftforeningen. Deres ansvar er å 

• arrangere to til tre samlinger for ressurssykepleierne per år 
• gjennomføre introduksjonskurset for nye ressurssykepleiere  
• videreformidle relevant informasjon; via nyhetsbrev, SSHF nettside   
• sikre at aktiviteten og faglig fokus i nettverket samsvarer med behov i klinisk praksis 

 

 

4. AVTALENS GYLDIGHET 
 

Avtalen gjelder til en av partene sier den opp. Oppsigelsestid er 6 mnd. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dato...............     Dato............... 

 

______________________________   ___________________________ 

For ........................................kommune  For Sørlandet sykehus HF 

 

 

Vedlegg: 
 

1. Funksjonsbeskrivelse for "Ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg" 

2. Kompetanseplan for nettverket 


