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Kjære  

 
Velkommen som ressurssykepleier i Nettverk i kreftomsorg og lindrende 

behandling i Helse Stavanger foretaksområde!  

 
Vi er svært glade for at du har tatt på deg oppgaven med å være ressurssykepleier i nettverket. 

 

I Helseregion Vest er det etablert nettverk av ressurspersoner 

i kreftomsorg og lindrende behandling. Målet med Nettverket 

er å bidra til kompetanseheving og bedre samhandling på alle 

nivå i helsetjenesten, slik at kreftpasienter i alle faser av 

sykdommen og pasienter med behov for lindrende 

behandling, og deres pårørende, opplever trygghet og mottar 

helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Alle de fire 

foretaksområdene i regionen har nettverk i kreftomsorg og 

lindrende behandling.  

 

 

Organisering av det lokale nettverket i Helse Stavanger foretaksområde 
 

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling er forankret i en avtale mellom Helse 

Stavanger HF og kommunene i foretaksområdet. Det er nettverk for både fysio/ergoterapeuter 

og sykepleiere. Nettverket for ressurssykepleiere er organisert gjennom fire lokale 

nettverksgrupper: Stavanger, Sandnes, Ryfylke/Nord-Jæren og Dalane/Sør-Jæren. Det er 

ressurssykepleiere i alle kommuner og på sykehusavdelinger som behandler kreftpasienter 

eller andre pasienter som trenger lindrende behandling. Sykehuset sine ressurssykepleiere er 

fordelt på de fire gruppene. Ressurssykepleierne i nettverket skal ha en sentral rolle i å ivareta 

kontinuiteten i pleie- og omsorgstilbudet til kreftpasienter og pasienter med behov for 

palliasjon. Det er utarbeidet en kompetanseplan for nettverket, og ressurssykepleierne får 

systematisk opplæring på fastlagte samlinger i nettverket.  

 

 

De praktiske oppgavene til ressurspersonene er knyttet til:  
 

 Klinisk arbeid på arbeidsplassen  

 Samhandling og systemarbeid 

 Klinisk forbedringsarbeid og kompetansebygging 

 

Se funksjonsbeskrivelse for mer utfyllende informasjon om ressurssykepleiers oppgaver og 

ansvar. 

 

 

Informasjon om nettverket og om palliasjon finner du på 

www.helse-bergen.no/palliasjon 

   

https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/F%20-%20Bjerkreim%20LSA%20-%20Delavtale%202d%20-%20vedlegg.pdf
https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/F%20-%20Bjerkreim%20LSA%20-%20Delavtale%202d%20-%20vedlegg.pdf
https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Ressurssjukepleiarar/Helse%20Stavanger/Funksjonsbeskrivelse%20for%20ressurssykepleier.pdf
http://www.helse-bergen.no/palliasjon
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Som ressurssykepleier skal du delta på:  

 
Fagdag for nye ressurspersoner- introduksjonskurs 

Målet med denne fagdagen er å bli kjent med organiseringen og oppbygningen av nettverket, 

samt hva som kjennetegner kreftomsorg og palliasjon som fagfelt. I tillegg får du kjennskap 

til din rolle som ressurssykepleier. 

 

Lokale nettverkssamlinger 

Målet med disse samlingene er å øke kompetansen gjennom undervisning, refleksjon og 

bevisstgjøring av rollen som ressurssykepleier på egen arbeidsplass.  

Det skal være minst to heldagssamlinger i lokale nettverksgrupper per år, i tillegg til årlig 

fagdag. 

 

Årlig fagdag 

På denne fagdagen blir siste års arbeid og resultat i nettverket presentert. Du vil i tillegg bli 

oppdatert på nyutvikling innen palliasjon og kreftomsorg. Målet med fagdagene er å øke 

kompetansen gjennom faglige oppdateringer, undervisning og fellesskap med andre 

ressurssykepleiere. Fagdagen gjennomføres en gang per år, oftest om høsten.  

 

Opplysninger om ressurssykepleierne på nettet: 

Alle ressurssykepleiernes navn, arbeidssted og e-postadresse legges ut på pallnet.no. 

Endringer i disse opplysningene gir du til lokalgruppeansvarlig for din nettverksgruppe. Du 

vil få spørsmål om å oppgi helsepersonellnummer eller fødselsdato, da dataene blir hentet fra 

helsepersonellregisteret. Informasjon til deg som ressurssykepleier vil du få som e-post. Det 

er viktig at opplysningene om deg er oppdaterte. 

 

Gode verktøy: 

Pasientforløp i palliasjon 

ESAS-r 

Lindring i Nord (håndbok) 

Individuell plan til palliative pasienter 

Livets siste dager 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 

 
Aktuelle nettsider: 

Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 

Kreftforeningen 

Kreftomsorg Rogaland 

Palliativt senter 

 

Vi ser fram til å samarbeide med deg, og håper du finner deg vel til rette i rollen som 

ressurssykepleier i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling. 

 
Med vennlig hilsen 

på vegne av driftsgruppen 

 

Laila Johannesen  

Leder  

 

https://www.pallnet.no/#!/
http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_32433/index.html
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/esas-symptomregistrering
https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagråd/Regionalt%20kompetansesenter%20for%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling.pdf
https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagråd/Regionalt%20kompetansesenter%20for%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling/Håndbok%20i%20lindrende%20behandling.pdf
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/individuell-plan-til-bruk-i-palliasjon
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/livets-siste-dagar-plan-for-lindring-i-livets-sluttfase
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf
http://www.helse-bergen.no/palliasjon
http://www.kreftforeningen.no/
http://www.kreftomsorg.no/
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/palliativt-senter
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/palliativt-senter

