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Adm.ansvarlig:

Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom kommunene og sykehus i Helse
Stavanger HF om kompetanseheving, individuell plan, samhandling og
interkommunalt samarbeid innen lindrende omsorg og behandling.

Hovedmål
Kommunene i Stavanger HF gir et helhetlig og kvalitativt godt tilbud til pasienter
med behov for lindrende behandling og omsorg, og sikrer trygghet for pasient og
pårørende gjennom kontinuitet, koordinering og teamarbeid.

Delmål
1.
2.
3.
4.
5.

Alle pasienter med behov for palliasjon har tilbud om IP for å sikre et
koordinert og tverrfaglig tjenestetilbud.
Kompetansen heves for alle faggrupper som er involvert i arbeidet rundt
den palliative pasient og hans/hennes pårørende, tilsvarende nivå B i
Nasjonalt handlingsprogram.
Bruker eksisterende spesialkompetanse interkommunalt.
Tilgjengelighet etter kontortid er avklart.
Lindrende senger/senger på lindrende enheter kan brukes
interkommunalt.

Status i prosjektet
Prosjektet startet opp oktober 2010 som et 3-årig samarbeidsprosjekt finansiert fra
Helsedirektoratet mellom kommunene Bjerkreim, Eigersund, Hå, Klepp,
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Time, samt Stavanger
Universitetssjukehus ved Mobilt palliativt team og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Rogaland. Fra høsten 2011 deltar alle 18 kommunene i Helse
Stavanger HF i prosjektet.
Tverrfaglig kompetanseprogram arrangeres i alle kommuner og samarbeidende
kommuner i prosjektet. SUS arrangerer fagdager. Prosjektkommuner arbeider med
å tilpasse og implementere individuell plan innen palliasjon. Tilgjengelig
spesialkompetanse etterspørres, kartlegges og gjøres kjent i prosjektkommuner.
Mer informasjon på prosjektets nettside: www.isipalliasjon.no
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