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Bruk av ressurssykepleiere i hjemmesykepleien 

 

 

Rutinen gjelder i hovedsak kontakt med pasienter som ikke naturlig kommer inn under de 

vanlige vedtakene Forvaltningsenheten fatter. 

 

 

Formål: 

Etablere tidlig kontakt med pasienter med kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom, med behov for 

lindrende behandling. 

Skape gode og samordnede tjenester med kontinuitet, trygghet og støtte til pasient og pårørende. 

 

Definisjoner: 

Etat for Forvaltning – FVE 

Etat for hjemmebaserte tjenester – EHBT 

Hjemmesykepleie – HSY 

Ressurssykepleier - HSYRE 

 

Ressurssykepleierne i hjemmesykepleien: 

Etat for hjemmebaserte tjenester har ressurssykepleier(e) i kreftomsorg og lindrende behandling i hver 

sone. Disse deltar i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde. 

Ressurssykepleierne er sykepleiere med spesiell kompetanse innen kreftomsorg og lindrende 

behandling. 

 

I tråd med Avtale om etablering og drift av nettverket skal nettverket være sentralt for å ivareta 

kontinuiteten i pleie- og omsorgstilbudet til kreftpasienter og pasienter som trenger lindrende 

behandling, og for å spre kompetanse om kreftomsorg og lindrende behandling i hele foretaksområdet. 

 

Ressurssykepleier har følgende oppgaver:  

 Skal være en ressursperson for ledere og kollegaer i hjemmebaserte tjenester. 

 Skal være informert om aktuelle pasienter i egen sone 

 Skal være en kontaktperson for pasienter med kreftsykdom, og pasienter med behov for 

lindrende behandling, frem til eventuell etablering av hjemmesykepleie.  

 Kjenne til og informere om aktuelle tjenestetilbud. 

 Skal være oppdatert på nye metoder og prosedyrer som omhandler kreftomsorg og lindrende 

behandling 

 Bidra til tverrfaglig samhandling 

 Undervise/veilede kolleger 

 Sikre at pasienten får tilbud om kartlegging med validerte kartleggingsverktøy som ESAS eller 

MOBID 2. 

 Sikre at pasienter som har behov får IP (mal er utarbeidet av Kompetansesenter i lindrende 

behandling Helseregion Vest) 

 Skal delta på møter i nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergens 

foretaksområde.  
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Handling: 

 

Aktivitet Ansvar Frist 

Soneleder utpeker ressurssykepleier(e) etter 

egnethet og kompetanse 

Soneleder Fortløpende  

Sykehuset tar kontakt med FVE Sykehus  

FVE kontakter pasient, gir nødvendig 

informasjon og vurderer om det er behov for 

og/eller ønske om at ressurssykepleier tar 

kontakt med vedkommende - eller om det skal 

iverksettes tjenester 

FVE Innen 14 dager, innen 3 

dager for alvorlig syke 

Dersom det vurderes å være behov for kontakt 

med ressurssykepleier, registrerer FVE 

tjenesten HSYRE (HSY får nå lese og skrive 

tilgang). 

Melding sendes gruppen på huskelapp merket 

HSYRE ny pas.  

FVE Innen 14 dager, innen 3 

dager for alvorlig syke 

Aktuell sone tar kontakt med pasient på 

telefon for og evt. avtale  hjemmebesøk 

Ressurssykepleier Samme dag Innen 3 

dager for alvorlig syke 

Kontakt og oppfølgning fra ressurssykepleier 

vurderes i dialog med leder for gruppen 

pasienten tilhører 

Leder/ressurs-

sykepleier 

Fortløpende 

Dersom pasienter med kun tjeneste kode 

HSYRE er innlagt på sykehus og som har 

behov for tjenester, skal elektroniske 

meldinger fordeles etter gjeldende prosedyre. 

Meldingsmottak i 

profil/FVE 

Innen avtalte frister 

Dersom det avdekkes behov for tjenester, 

meldes dette til FVE som i samarbeid med 

ressurssykepleier fatter vedtak om tjenester 

HSYRE/FVE Innen 3 dager 

Avslutte HSYRE når pasienten får innvilget 

HSY 

FVE Samme dag 

Overføre oppfølging av pasient fra 

ressurssykepleier til primærkontakt 

Leder HSY Når tjenesten HSY 

opprettes 

 

 

 


