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LEDER AV LOKAL NETTVERKSGRUPPE`S ANSVAR 

 Som medlem av driftsgruppen 

Driftsgruppens funksjon og ansvar (jfr. avtale for nettverket): 

Driftsgruppens funksjon og ansvar:  

Driftsgruppene skal bidra til at det forpliktende samarbeidet fungerer etter intensjonen 

 Driftsgruppene har ansvar for den praktiske driften av nettverket og skal lage en plan for 

arbeidet 

 Driftsgruppene skal bidra til kompetanseutvikling i nettverket i henhold til vedtatt 

kompetanseplan. 

 Driftsgruppene skal bidra til at det utarbeides og implementeres kliniske retningslinjer, 

prosedyrer og kvalitetssystemer innen fagområdet 

 Driftsgruppene bør arrangere en årlig fagdag for nettverket og introduksjonskurs for nye 

ressurspersoner etter behov. 

 Driftsgruppenes ledere rapporterer til styringsgruppen. 

 Driftsgruppene skal håndtere eventuelle avvik som blir meldt i forbindelse med driften av 

nettverket, og som ikke løses internt hos den aktuelle parten. 

 

 Møte i lokal nettverksgruppe 
 Er ansvarlig for at planlegging og gjennomføring av møter i lokal nettverksgruppe 

uføres i tråd med rutine for lokale samlinger. 

o Dette innebærer å følge opp og ansvarliggjøre den som skal arrangere 

nettverksmøtet slik at: 

 det faglige programmet er i tråd med kompetanseplan og strategiplan 

 innkalling blir sendt ut (med lesebekreftelse) senest 14 dager før 

nettverkssamling 

 det skrives referat hvor det påføres hvem som er til stede og forfall 

o Leder møtet 

 Informere fra Driftsgruppen på lokal nettverkssamling 

 Holde oversikt over navneliste på ressurssykepleiere og deres nærmeste leder i egen 

gruppe. Ved endringer av ressurssykepleier/leder meldes dette til KLB. 

 Sjekke deltakelse og følge opp dersom noen har fravær over to ganger 

 Påse at det blir sendt ut innkalling og referat fra møtet til alle deltakerne i 

nettverksgruppen med kopi til leder av driftsgruppen, KLB medarbeider for 

gjennomgang, samt til KLB 

Mail til KLB:  lindrende.behandling@helse-bergen.no 

 

 Nye ressurssykepleiere 
 Sikre at ny ressurssykepleier har fått velkomstbrev og informasjon om obligatorisk 

introduksjonskurs. Kopi av e-post sendes til nærmeste leder for ressurssykepleier. 

 

Rollen som leder i lokal nettverksgruppe går på rundgang mellom medlemmene av gruppen. 

Leder velges for to år om gangen. 
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