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Velkommen til regional “idédugnad”
for kommunale prosjekter, 29.9.2011

Lars Øyvind Ofstad

Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge
Avdeling for Palliasjon, Kreftklinikken, St. Olavs 

Hospital
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Regional idédugnad

• Program for dagen

• Praktisk: lunsj/omvisning SLB

• Hvem er til stede
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• Kreftklinikken, St. Olavs Hospital. Avdeling for palliasjon

• Stein Kaasa, klinikksjef, kreftklinikken, professor, NTNU
Strategidirektør for Kreftområdet i helsedirektoratet
European Association for Palliative Care Research Network (EAPC RN) 
European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC)
Samhandlingsutvalget

• Anne Kvikstad Avdelingssjef Avdeling for palliasjon

• Lars Ofstad koordinator 100% lars.o.ofstad@ntnu.no
• Ragnhild Helgås sekretær 100% ragnhild.g.helgas@ntnu.no
• Elisabeth Brenne overlege 50% elisabeth.brenne@ntnu.no

• Etablert gjennom Nasjonal Kreftplan (1999-2002)

• Skal være pådriver for lindrende behandling i helseregion Midt :fagutvikling, undervisning og 
forskning.

• Lokalsykehus (palliative team), sykehjem, kommunale prosjekter, helsedirektoratet, 
kreftforeningen, nettverk, europeiske prosjekter, nasjonale og internasjonale konferanser, 
nasjonale og internasjonale foreninger

Om Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-
Norge
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Helse Midt-Norge
•16000 årsverk

•Ca. 670 000 innbyggere

•Budsjett: 15 milliarder kroner

•6 palliative team

•1 palliativ enhet på sykehus

•2 palliative enheter på sykehjem 
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Regional idédugnad
• Litt historikk rundt tilskuddsordningen

• Tilskuddet etablert gjennom Nasjonal kreftplan (1999-2003) – midler til etablering av
regionale kompetansesentra

• 2002: 20 millioner til hospiceplasser, palliative tam på sykehus, kommunale
institusjoner som samarbeider med sykehus

• 2003: 10 millioner til “prosjekter utenfor sykehus”

• 2004-2008: 15 millioner per år til kommunale tiltak

• 2008-2010: 30 millioner, men kun 8.000.000 til kommunale tiltak, fordelt på ca 40 
kommuner. Resterende (22.000.000) til etablering og drift av
undervisningssykehjem (USH), nå utviklingssenter for sykehjem. Egen
post 67 i kapittel 761 i statsbudsjettet

• 2011: Dobling av potten til kommunale tiltak: ca kr 16 000 000,-
• 2012: Kommer an på statsbudsjettet
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Regional idédugnad
• Kommune Tildeling 2011 Overført fra 2010

• Trondheim 0
• Ulstein 40 000
• Namsos 550 000
• Røros 154 900 54900 
• Giske 150 000
• Fræna 200 000
• Kristiansund 900 000 456 000
• Sykkylven 31 400
• Sula 375 000
• Bjugn 0
• Skodje 150 000 32447 
• Melhus 150 000
• Verdal 250 000
• Levanger 250 000
• Vestnes 200 000 150 000 
• Meråker 150 000
• Oppdal 200 000
• Overhalla 400 000
• Skaun 450 000
• Sum 4 601 300  Regionen fikk ca 29% av kr 16 000 000 

Helse Midt har 13,5 % av befolkningen 
(
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Regional idédugnad
• Hva skal midlene brukes til?

• … å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter og deres pårørende, samt bidra til 
kompetanseoppbygging innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i 
kommunene 

• Hvordan?

• …vi skal støtte prosjekter som sikrer ”kvalitetsutvikling gjennom god fagutvikling og 
kompetanseheving med nasjonal overføringsverdi”.

• Tildelingskriterier:
• Ses i sammenheng med nasjonal kreftstrategi og aktiviteten i utviklingssentrene for 

sykehjem og hjemmetjenester i fylkene. 
• Vurderes som sentrale i oppfølging av pasienter i den kommunale pleie- og 

omsorgstjenesten 
• Gjenspeile samarbeid med de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling 

og etablerte fagnettverk i regionen. 
• Bidra til samarbeid mellom kommuner og med frivillige organisasjoner om 

kompetansehevende tiltak. 
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Regional idédugnad
• Tildelingen i 2011, Helse-Midt:

• Vi skal primært støtte større prosjekter med overføringsverdi. Men vi har også valgt å
støtte mindre, ”interne” prosjekter i små kommuner

• Prosjektmidler brukes svært ulikt. Hovedsaklig lønnsmidler, men også reising, innleie av 
forelesere, ”frikjøp” av personell, kurs og konferanser, fagdager, produksjon av 
informasjonsmateriell osv.

• Mine erfaringer:

• Ofte vanskelig å ”komme i gang”
• Markedsfører ikke internt i kommunen(e) – prosjektet forblir ”internt” i 

avdeling/sykehjem/hjemmetjeneste

• Spørsmål rundt bruken av midler
• Spørsmål rundt rapportering
• Begrenset grad av samarbeid med aktuelle aktører utenfor kommunen
• Noen bruker ikke opp tilskuddet inneværende år = tilsvarende lavere tilskudd neste år

• 2011: større tildeling enn noen gang før. Mange nye spennende prosjekter. Flere 
”nytenkende” prosjekter. Derfor samlingen i dag!
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Regional idédugnad
• Mål for dagen

• Hjelp til å ”komme i gang”

• Inspirasjon, nye ideer og arbeidsmåter. Vi lærer av hverandre

• Knytte kontakt med relevante aktører utenfor egen kommune

• Få svar på spørsmål rundt tilskuddsordningen og bruken av midler

• Hvordan? Prosjektpresentasjoner på 15 minutter. Påfølgende diskusjon og innspill fra 
salen

10

Regional idédugnad

• Andre aktuelle tilskuddsordninger for kommunale tiltak innen kreftområdet:

• Kompetanseløftet 2015
• Etterutdanningsordning - administreres av fylkesmannen
• Pott over 100 mill. (2010) Kreftbehandling prioritert område

• Tilskudd til etablering av lokalmedisinske sentra (2010)
• Eneste konkrete oppfølging av Samhandlingsreformen
• 33 millioner. 70 millioner revidert budsjett. 145 millioner i 2011. Mer kommer, 

jf. psykologer i kommuner osv

• Lokale stiftelser og legater
• Kreftforeningen
• Samhandlingsmidler – søkes av foretak og kommuner i fellesskap


