
Årsrapport for «kompetansenettverkets navn»  

Organisatorisk utvikling og forankring 

Kompetansenettverk innen palliasjon (nettverkets navn) i X-helseforetaksområde ble etablert i xxxx 

etter initiativ fra…, med fokus på alvorlig syke og døende. Bakgrunn for etablering av nettverket er 

føringer gitt i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. 

Nettverket er forankret i Samarbeidsavtale XX mellom Helseforetaket og tilhørende kommuner 

gjennom lokalt samarbeidsutvalg/annen forankring. Forankringen sikrer at partene har en gjensidig 

forventning om at ressurspersonene gis anledning til å delta i nettverket, samt utføre de oppgaver 

som ligger i rollen.   

Beskriv eventuell reorganisering. 

Formål  

Nettverket skal arbeide for å bygge opp og spre kompetanse innen palliasjon på alle nivå i 

helsetjenesten, samt bidra til samhandling på tvers av tjenestene. Formålet er at pasienter med 

behov for palliativ omsorg samt deres pårørende, opplever helsevesenet som en kompetent og 

sammenhengende behandlingskjede, bidra til bedre ressursutnyttelse og økt forutsigbarhet for alle 

involverte. 

Nettverket arbeider etter føringer fra:  

 X – samarbeidsavtale, handlingsplan eller mandat fra samhandlingsutvalg med tilhørende 

dokumenter som regulerer kompetansenettverket  

 Helsedirektoratet: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i 

kreftomsorgen (2019) 

 Helse- og omsorgsdepartementet: Meld.St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg  

 Helse- og omsorgsdepartementet. NOU 2017: 16. På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og 

døende.  

 Helse- og omsorgsdepartementet: Leve med kreft. Nasjonal kreftstrategi 2018-2022  

 Lov om spesialisthelsetjeneste m. m §2-1e 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m §6-2 nr 2,5,6 

Organiseringen av nettverket og fokusområder 

Styringsgruppe/driftsgruppe/arbeidsgruppe be/XX besto i 20xx av følgende:  

Navn, tittel, arbeidsplass, sykehus/kommune/organisasjon, funksjon (medlemmene settes opp) 

Gruppene beskrives hver for seg, møteaktivitet  

Beskriv mandat evt. endringer i sammensetning.  

 

Aktiviteter i nettverket:  

Per 31. desember 20xx hadde kompetansenettverket x antall medlemmer, en økning på x 

medlemmer fra 20xx. Xx personer har sluttet i sin funksjon, og det er tilkommet xx nye 

ressurspersoner.  

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/forord


Nettverket har arbeidet etter vedtatt handlingsplan, årshjul og kompetanseplan. 

Hvilke mål er oppnådd? Eventuelt beskriv hva som ikke er gjennomført og hvorfor. 

 

Introduksjonskurs: beskriv antall timer og antall deltakere og hvordan det ble gjennomført. 

 

Felles fagdag(er): Når ble de gjennomført, antall deltakere, andre enn ressurspersoner invitert?  

Tema /fokusområder 

Satsningsområder 

Satsningsområder for året som har vært 

Følgende områder videreføres:  

Nye satsningsområder: 

Økonomi 

Tilskuddsmidler, evt. fra hvor?  

Kursavgift? 

Annet 

Beskrivelse av lokallag og deres aktivitet. 

Disse kan beskrives etter samme mal som over 

Lokallagene beskrives hver for seg 

Per 31. desember 20xx hadde kompetansenettverket x medlemmer, en oppgang på x siden 2021. 

Alle kommuner i området har minst en ressursperson fra hjemmetjenesten, og en fra sykehjemmet. 

Alle enheter på sykehuset som behandler pasienter med behov for palliasjon er også representert 

med minst en person. 

Samlinger 

Lokallaget har hatt x samlinger a x timer.  

Antall deltakere 

Tema/fokusområder 

Hospitering 

XX fra  -kommune har hospitert hvor? i x dager hver. 

Satsningsområder for 20xx 

Følgende områder videreføres:  

Nye satsningsområder: 

 

Samarbeide med andre nettverk 

 


