GODKJENTE RETNINGSLINJER FOR RESSURSSYKEPLEIERE/PERSONER I ULIKE
FAGOMRÅDER I KRISTIANSUND KOMMUNE.
Med erfaring fra ressurssykepleiere i kreftomsorg og behandling i hjemmesykepleien og
sykehjem, ønskes det å overføre og videreutvikle denne modellen i første omgang til å
omfatte ressurssykepleiere/personer i demensomsorg og diabetes/sår til hjemmeboende.
Modellen er hentet fra Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i
kreftomsorg, Demensplan 2015 og Diabetes - Nasjonale faglige retningslinjer.

Definisjon
Et nettverk av sykepleiere eller andre fagpersoner med høyskoleutdanning med definerte
ansvarsområder og funksjon innenfor områdene kreft/palliasjon, demensomsorg og
diabetes/sår i kommunen.
Det bør være en ressurssykepleier/person i hver rode og i hvert sykehjem som
behandler pasienter i de tre nevnte kategorier.
Nettverket skal være sentralt for å ivareta kontinuiteten og fagutvikling i pleie- og
omsorgstilbudet, og for å spre kompetanse i hele kommunen.

Oppgaver
Ressurssykepleierne/personene skal ha et spesielt ansvar for:
1. Organiseringen av pleie- og omsorgstjenester for palliasjon, demens og
diabetes/sår.
2. Leder/avdelingssykepleier sammen med ressurssykepleier/person er ansvarlig for
å utvikle gode systemer og rutiner for oppfølging og pleie av disse
pasientgruppene. Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert i forhold til nasjonale
føringer, planer og standarder. Det må settes av tid for utførelse av
ressurssykepleier/person sine arbeidsoppgaver.
3. Ha oversikt over pasientgruppene på sin arbeidsplass.
4.

Kvalitetssikre tiltaksplanene.

5. Gi veiledning og rådgivning til sine kolleger, pasienter og pårørende.
6. Gi referat/undervisning på sin arbeidsplass etter kurs og møter.
7. Delta i sykepleie til pasienter og pårørende.

Postadresse
Postboks 178, 6501 Kristiansund
E-post:
postmottak@kristiansund.kommune.no

Besøksadresse
Kristiansund Servicekontor
Langveien 19
www.kristiansund.no

Telefon
71 57 40 00
Telefaks
71 57 40 35

Bank
8640.11.79250
Org.nr
NO 991 891 919

Kompetanse
Ressurssykepleiere/personer skal få en kompetansepakke når de utnevnes til denne
funksjonen. De bør prioriteres i kompetanseheving lokalt og sentralt i sitt fagfelt.
Forslag til møtefrekvens: Faste møter en gang pr måned, varighet 2 til 3 timer.
Spesialsykepleier i kreftomsorg og lindring, demenskoordinator og diabetessykepleier i
kommunen innehar et overordnet ansvar for hver sitt fagfelt og er ansvarlig for
innkalling til møter med ressurssykepleierne/personene. Det settes opp halvårige
møteplaner.
Retningslinjene evalueres etter behov i samarbeid med de respektive
ressurssykepleiers/persons enhetsledere.

Godkjent i ledergruppen i hjemmetjenesten 22.09.2014.
Utarbeidet av:
Demenskoordinator Liv Inger Korsnes Nilsen
Spesialsykepleier Liv Astrid Faksvåg
Sykepleier i diabetes Anne-Cathrine Grav Olsen
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