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Avtaleparter

Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark.
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Bakgrunn og lovgrunnlag

Avtalen er utarbeidet i samarbeid med Sykehuset Telemark og ledere for pleie- og
omsorgstjenesten i Telemarkskommunene, og bygger på gjeldende lovverk og
forskrifter (referanseliste til slutt i dokumentet)
Bakgrunn for å etablere samarbeidsavtale var ønske om å formalisere samarbeidet
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten med den hensikt:
 å forankre kontaktsykepleiernettverket i ledelsen
 å dyktiggjøre kontaktsykepleiere for kreftpasienter i sin rolle slik at de kan
fungere som ressurser for pasienter, pårørende og kollegaer.
 å systematisere samarbeidet omkring pasienter med kreftsykdom / annen
alvorlig sykdom
 å bygge opp kompetansen innen palliasjon i kommunene
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3.1

Formål og virkeområde
Formål

Gode samhandlingssystemer og målrettet kompetanseutvikling vil bidra til at
pasienter med kreftsykdom og andre alvorlige lidelser, samt deres pårørende, vil
oppleve helsevesenet som en sammenhengende behandlingskjede.
Økt kompetanse og bruk av gode systemer vil medføre bedre ressursutnyttelse og
større forutsigbarhet for alle involverte.

3.2

Virkeområde

Det bør være en kontaktsykepleier i hver kommune/sone og på hvert sykehjem som
har kreftpasienter. Dersom kreftsykepleier er ansatt i kommunen er det naturlig at
denne innehar kontaktsykepleierfunksjonen.
Kontaktsykepleieren inngår i et kompetansenettverk. Nettverket er sentralt for å
ivareta kontinuiteten i pleie- og omsorgstilbudet til kreftpasientene og for å spre
kompetanse om palliasjon og kreftomsorg i hele foretaksområdet.
Overføringsverdien av kompetanse og samhandlingsrutiner til andre pasientgrupper
er stor.
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Tidsbruk for å utføre kontaktsykepleierfunksjonen må tilpasses den enkelte
kommunes behov.
Funksjonsbeskrivelse for kontaktsykepleier er vedlagt denne avtale.
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Ansvar og myndighet

Avtalen innebærer en forankring i sykehusets og kommunenes ledelse. Nettverket
drives av Sykehuset Telemark HF v/ Palliativ enhet.
Det er opprettet arbeidsutvalg som består av representanter fra Utviklingssenteret i
Telemark, Kompetansesenter for lindrende behandling Helse Sør- Øst,
Kreftforeningen, kontaktsykepleiere fra spesialist og kommunehelsetjenesten og
enhetsleder samt fagutviklingssykepleier/nettverkskoordinator ved Palliativ enhet.
Arbeidsutvalget skal sikre at aktiviteten og faglig fokus i nettverket er i samsvar med
behov i klinisk praksis.

4.1

Sykehusets forpliktelser

Palliativ enhet:
 å utarbeide gode rutiner for samhandling mellom sykehus og
kommunehelsetjenesten
 gi tilbud om tre dagers grunnkurs i palliasjon, annet hvert år, til nye
kontaktsykepleiere
 arrangere fagdager for kontaktsykepleierne to ganger pr. år
 å videreformidle aktuelle nyheter i nyhetsbrev og via nettsiden
www.sthf.no/palliasjon
 vurdere å forslå revideringar av avtale som regulerer
kontaktsykepleiernettverket i kreftomsorg og lindrende behandling
4.2

Kommunens forpliktelser

Kontaktsykepleier:
 å fungere som ressursperson innen kreftomsorg og lindrende behandling
 å delta på fagdager for kontaktsykepleierne
 referere frå fagdager og undervise kollegaer
 planlegge arbeidet saman med nærmeste leder
 å gi beskjed til leder når funksjonen fratres
Arbeidsgiver:
 å gi kontaktsykepleier mulighet til å utføre sin funksjon som koordinator og
faglig ressurs
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 å tilrettelegge for at kontaktsykepleier får delta på kontaktsykepleiersamlinger
og interkommunale samlinger
 å melde fra om utskiftning av kontaktsykepleier til nettverk.palliasjon@sthf.no
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Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft ved underskrift og kan sies opp med 6 mnd varsel. Den
evalueres/revideres ved behov.
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Underskrift

Dato:

Dato:

______________________
for Sykehuset Telemark HF

_________________________
for kommune

Referanseliste:
 Helse- og omsorgsdepartementet: Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi
2013 - 2017
 Helsedirektoratet IS-2101 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for
palliasjon i kreftomsorgen
 Lov om spesialisthelsetjeneste
 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
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