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Bakgrunn for prosjektet
• Skaun kommune mottok i årene 2005‐2008 tilskudd fra
Helsedirektoratet gjennom prosjektet Organisering av
tjenester til pasienter med behov for lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt
• Målsettingen med dette prosjektet var å legge til rette for et
tilbud i kommunal regi for å opprettholde god livskvalitet og
lindre plager for de av innbyggerne i Skaun kommune som er
kronisk syke eller befinner seg i livets siste fase
• Delmål i prosjektet var
1) Opprettelse av lindrende plasser ved sykehjemmet og
2) Kompetanseheving av ansatte i pleie og omsorgstjenesten

Mål for prosjektet
Skaun kommune skal være pådriver for et
helhetlig og sømløst behandlingstilbud for
pasienter med behov for kreftomsorg og
lindrende behandling i Orkdalsregionen

• Skaun kommune er en randsonekommune til Trondheim
• Kommunen har i dag ca 6800 innbyggere og tilveksten av nye
innbyggere øker hvert år
• I tillegg til Trondheim, grenser Skaun geografisk til både
Melhus og Orkdal
• Skaun har derfor hatt samarbeid både med kommunene i
Trondheimsregionen og kommunene i Orkdalsregionen
• I 2010 vedtok Kommunestyret i Skaun at kommunen skal
tilknyttes Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SIO)
• SIO er en sammenslutning av 12 kommuner hovedsaklig i
nedslagsfeltet til Orkdal sykehus

Bakgrunn for prosjektet
• I løpet av prosjektperioden opprettet vi 2‐4 lindrende plasser
på Korttidsavdelingen ved Rossvollheimen
• Ansatte i pleie og omsorgstjenesten gjennomførte i
prosjektperioden flere kompetansehevende tiltak
• I forlengelsen av dette valgte tre sykepleiere å videreutdanne
seg innen kreftsykepleie, og 3 hjelpepleiere har gjennomført
fagskoleutdanning i kreftomsorg
• Vi mener derfor at Skaun kommune har opparbeidet seg en
god kompetanse innenfor kreftomsorg
• Denne mener vi at vi skal kunne bruke i et interkommunalt
samarbeid og i et avtalefestet samarbeid knyttet til
spesialisthelsetjenesten

Delmål
1. Etablere et ressursnettverk for sykepleiere med kompetanse
innen kreftomsorg og lindrende behandling i
Orkdalsregionen
2. Utvikle og gjennomføre kompetansehevende tiltak innen
kreftomsorg og lindrende behandling i kommunene i
regionen, i samarbeid med Kreftforeningen
3. Etablere avtalefestet samarbeid med
spesialisthelsetjenesten

Søknadsprosessen

Tildeling
og plan for gjennomføring

• Med bakgrunn i vårt tidligere prosjekt, hadde vi et møte med
Lars Ofstad fra Kompetansesenter i lindrende behandling
Midt‐Norge
• Vårt forrige prosjekt innen lindrende behandling hadde
hovedfokus på egen kommune, mens vi i dette prosjektet er
tydelige på at vi ønsker å etablere et varig nettverk med
nabokommuner (nære og litt mer perifere) og
spesialisthelsetjenesten
• Søknaden inn til Helsedirektoratet hadde fokus på den
lindrende pasienten, men vi vil med bakgrunn i
samhandlingsreformen ha fokus på hele kreftforløpet

• Skaun kommune har fått bevilget 450 000 kroner til oppstart
av prosjektet i 2011
• Vi har fra september ansatt en prosjektleder i 40 % stilling
• I tillegg jobber to kreftsykepleiere med prosjektet i 20 %
stilling hver
• Prosjektet legger opp til at det opprettes et nettverk av
sykepleiere med kompetanse innen kreftomsorg og lindrende
behandling i Orkdalsregionen fra 2012
• Prosjektperioden har en varighet frem til utgangen av 2013,
og er planlagt videreført i kommunal regi fra 2014

Prosjektgruppa

Vi som jobber med prosjektet
• Prosjektleder/kreftsykepleier:

Liv Ågot Hågensen
• Kreftsykepleier Rossvollheimen:

Astri Melby Broli
• Kreftsykepleier Hjemmetjenesten:

Randi Kjøren

Samhandling

Ønskede resultater

• Samhandling vurderes å være en stor utfordring innenfor
helse og omsorgstjenesten og dette gjelder spesielt
pasientgrupper med kroniske og sammensatte lidelser,
herunder kreftpasienter
• Det er et økt behov for samarbeid og
kompetanseutvikling både innad i den enkelte
kommune, mellom kommuner og mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
• Skaun kommune vil gjennom dette prosjektet legge til
rette for og være en pådriver for økt samhandling
mellom de ulike helsetjenesteaktørene

• Vi vil etablere et samarbeid med Utviklingssenteret for
sykehjem og hjemmetjenester
• Vi vil fortsette samarbeidet med Kompetansesenter i
lindrende behandling
• Vi vil etablere et avtalefestet samarbeid interkommunalt i
Orkdalsregionen
• Vi vil etablere et avtalefestet samarbeid med
spesialisthelsetjenesten
• Vi vil etablere et samarbeid med Kreftforeningen, både lokalt
i Orkdalsregionen og sentralt

Ønskede resultater

Hvordan nå målene?

• Kompetanseheving om hele kreftforløpet i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten
• Økt interesse for fagfeltet og motivere til at flere tar
videreutdanning
• Deltakerne i nettverket vil kunne gi råd og veiledning overfor
kolleger i egen kommune
• Ha fokus på utveksling og vedlikehold av kompetanse
innenfor nettverket
• Bidra til at den enkelte kommune har fokus på tverrfaglig
samarbeid innad i kommunen
• Informasjon til innbyggerne i kommunene om hva som finnes
av ressurspersoner

• 2.september: Henvendte oss til samtlige kommuner i SIO
og spesialisthelsetjenesten
• Hva finnes av ressurspersoner og ønsker de et
samarbeid?
• Etablere et nettverk av ressurspersoner i kommunene
• Gjennomføre faste nettverkssamlinger
• Etablere fagdager for nettverket med eksterne forelesere
• Etablere et samarbeid med Kreftforeningen, både lokalt
og sentralt

Hvordan nå målene?

Veien videre etter prosjektperioden

• Etablere et fast samarbeid med spesialisthelsetjenesten
(Orkdal sykehus)
• Utarbeide rutiner for innleggelse og utskriving og
informasjon fra sykehus, felles for nettverkskommunene
• Videre oppfølging og ansvar for pasienter i hele
kreftforløpet i egen kommune
• Utarbeide informasjonsbrosjyrer for innbyggerne i
kommunene

• Videreføring av samarbeidet etter 2014 kreftsykepleiere
og ressurspersoner
• Vi håper på at kompetansenettverket er etablert etter 3
års prosjektperiode og at terskelen for å søke hjelp og
råd hos nabokommunene er lav
• Utarbeide en plan for videreføring av samarbeidet/
samarbeidsavtalene mellom kommunene i SIO/
spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon
Takk for oppmerksomheten

kreftprosjektet@skaun.kommune.no

