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Sammendrag
Innledendekapitler redegjørfor bakgrunnenfor etableringenav en regional
kreftkoordinatorfunksjoni SiO kommunene,samtmålsettingenefor etableringenog viktige
målgrupper.I kapittel 3 beskrivesde ulike innsatserog prosessersom er gjennomførti
prosjektperiodenmensjeg i kapittel 4 utdyperresultaterog effekterav dettearbeidet.
Avslutningsvisreflekteresdet rundt veien videre.
Rapportenredegjørfor 8 hovedaspekter/
-oppgaverdefinertsom:
- Tilgjengelighet
- Kreftressursene
i kommunene
- Kompetanseheving
- Deltakelsei kompetansenettverk
og undervisning
- Samhandlingmellom første- og andrelinjetjenesten
- Samarbeidmed brukerorganisasjoner
og videreutvikling av tilbud for pasienterog pårørende
- Orkdalsmodellen
- Kommunekoordinatornettverke
t for helselederei SiO
Hver av hovedaspektene
utdypesi forhold til konkretetiltak og prosessersom er iverksattog
omfangetav dissei prosjektperioden.

I forhold til effektenog virkningeneav etableringenav en regionalkreftkoordinatortrekker
rapportenfrem noensentrale«kjerneverdier»/
-resultaterdefinertsom:
- Styrking og videreutviklingav kreftressursnettverket
i SiO helseregion
- Kompetansebygging
i den enkeltekommune
- Utvikling av samhandlingsrutiner
mellom kommuneog spesialisthelsetje
nesten
- Representasjon
inn i utvalg og nettverk
- Overføringsverditil andrepasientgrupper
SiO-kommunenehar i prosjektperioden2012-2018 levert en kvalitativt god og stadigbedre
kreftomsorgtil regionenskreftpasienterog pårørendesamtidigsom vi har utviklet og bygd
fagkompetanse
bådei regionensomsådanog i den enkeltekommune.Videre har
samhandlingenpå kreftområdetbådeinnad i kommunene,mellom kommunene,og mellom
spesialisthelsetjenesten
og kommunene,styrket segog blitt mer strukturerti prosjektperioden.
Sistnevntemed avgjørendebetydningfor pasienterog pårørendesopplevelseav helhetligeog
sammenhengende
pasientforløp.Det gjelder «å spille hverandre gode».
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Forord
Sentralti et prosjekter å forsøkeå landeprosjektetpå en slik måteat det gir verdiskapingog
læring.Gjennomdennesluttrapportenvil jeg synliggjøreviktige læringserfaringerfra
prosjektperioden.
På mangemåterhar dennestillingen værtet nybrottsarbeidrundt kreft og kreftkoordinering,
dettepga.antalletkommuner,ulike kommunestørrelser
og et stort geografiskdistrikt.
Kreftkoordinatorstillingai SiO har værtlandetsstørsteinterkommunalesamarbeid.
Jegvil retteen takk til Kreftforeningaog alle landetskreftkoordinatorerfor støttenog
oppfølgingenunderveisdisseårene,den har vært uvurderlig.Takk til enhetsledere
i SiO for at
derei prosjektperiodenhar hatt trua på mitt arbeidog gitt meg mulighetentil å arbeide
selvstendig.Derehar gitt meggoderåd da jeg trengtedet da veienofte ble til mensjeg gikk!
I tillegg vil jeg takkelokale kreftsykepleiere,kreftressurserog helselederei Orkdalsregionen.
Derehar bidratt slik at vi sammenhar fått til mye innen kreftkoordineringog interkommunalt
samarbeid.
Jeghar i tråd med Kreftforeningasintensjonerhatt et «sørge- for- ansvar»for å forbedre
kreftomsorgeni den enkeltekommunegjennomog via de lokale kreftressursene.
Jeghar hatt
et overordnetblikk, vært et kontaktpunktog en igangsetterog pådriverfor kreftarbeideti
samarbeidskommunene.
Dettehar bidratt til å setteregionen på kartet og «Orkdalsregionen»
har fått et fortjent godt rykte for sin kreftsatsing.Sammenhar vi spilt hverandregode.
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1.0Bakgrunn for prosjektet
Samhandlingsenheten
i Orkdalsregionen,SiO, er en sammenslutning
av de 12 kommunene,
Orkdal, Skaun,Meldal, Agdenes,Snillfjord, Hemne,Halsa, Hitra, Frøya, Surnadal,Rennebu
og Rindal, alle i nedslagsfeltettil Orkdal sjukehus.I kjølvannetav Samhandlingsreformen,
og
gjennomSiO samarbeidet,har denneregionenvært aktiv i å utvikle modellerfor samhandling
mellomkommunerog mellomspesialisthelsetjeneste
og kommuner.
Nasjonalkreftstrategihar som ett av fem målområderat Norgeskal væreet foregangslandfor
godepasientforløp, og byggerpå Samhandlingsreformen
fra 2012. Det var i denforbindelse
en forventningom at kommuneneskulle ta et størreansvarfor forebyggingog oppfølgingav
kreftpasienter.Dettekrevdeen bevisstsatsningpå kompetanseheving
innen kreft og
kreftomsorgog Kreftforeningasstorsatsingpå etablering av kommunalekreftkoordinatorerfra
2012 var et vesentligbidragfor å lykkes i dettearbeidet.
På vegneav Samhandlingsenheten
i Orkdalsregionen(SiO) søkteSkaunkommune
Kreftforeningaom etableringav en regionalkreftkoordinatorog fikk fra september 2012
midler til en 100 % stilling. Forut for søknadentil Kreftforeningenvar det i perioden20112013 igangsattet prosjektinitiert fra Skaunkommunemed midler fra Helsedirektoratet
.
Prosjektetomhandletkompetansehevende
tiltak innen lindrendebehandlingog omsorgved
livets slutt; «Kreftprosjekteti Skaun».Det ble i prosjektperioden2011- 2013 etablertet
ressursnettverk
beståendeav 33 helsepersonellfra 12 kommuneri Orkdalsregionenog fra
Orkdal sjukehus.De fleste nettverksmedlemmene
haddevidereutdanninginnen kreft. I løpet
av prosjektperiodenfikk samtligekreftressurseren tilrettelagt«kompetansepakke»
gjennom
hyppigefagdagerog kurs.
Gjennometableringenav ressursnettverket
la Orkdalsregionenet godt grunnlagfor videre
satsingog utvikling av god kreftomsorgi heleregionen.Prosjektlederfor Kreftprosjekteti
Skaungikk etter hvert over i stillinga som regionalkreftkoordinator.Slik kunne
kreftkoordinatorfortsetteå utvikle kreftomsorgeni regionen,gjennomog via kreftressursene
som var etablerti den enkeltekommune.I tillegg kunnekreftkoordinatorha fokus på å jobbe
mer på systemnivåfor å bedrekreftomsorgeni den enkeltekommuneog væreen pådriverfor
videreutviklingav ressursnettverket
samtå utvikle godesamhandlingsrutiner
mellom førsteog andrelinjetjenesten.
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St. OlavsHospitaletablertei november2012 egenKreftavdelingved Orkdal sjukehus.Å
etableregoderutiner for samhandlingved planleggingenog opprettelsenav Kreftavdelingen
ved Orkdal sjukehusvar viktig for kommunene som soknettil Orkdal sjukehus. Prosjektleder
for kreftprosjekteti Skaunble kommunenesreprese
ntant i arbeidsgruppen
for etableringav
kreftavdelingeni 2012.
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2.0 Målsetting og målgruppe
Samhandlingvar og er fortsatt en stor utfordring innenforkompleksehelse- og
omsorgstjeneste
r og dettegjør segi særliggradgjeldendeoverfor pasientgruppermed
kroniskeog sammensatte
lidelser,herunderkreftpasienterog terminaltsyke.Det var i
Orkdalsregionenet økt behovfor samarbeidog kompetanseutviklingbådeinnad i den enkelte
kommune,mellom kommunerog mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten
.
Med bakgrunni Kreftforeningensutlysningble det i søknadenkonkretisertfølgende
målsettingerfor etableringenav en regionalkreftkoordinatorfunksjoni SiO helseregion:

•

Skapeen helhetligog sømløshelsetjenestefor den enkeltekreftpasientog deres
pårørendei SiO helseregion.

•

Ha en oversikt og holde segoppdatertover det totale tjenestetilbudeti den enkelte
kommunei SiO helseregion,og væreet bindeleddmellom spesialist– og
kommunehelsetjenesten.

•

Bi dra til å sikre at den enkeltepasientog pårørendeopplevertrygghetog faglig god
kvalitet i det tjenestetilbudetsom gis på alle nivå i helsetjenesten,
slik at de kan klare å
håndtereutfordringenesykdommenmedfører.

•

Koordineresamarbeidetmellom SiO- kommuneneog avdelingeneved St Olavs
Hospital.

•

Stillingen skal væresynlig og tilgjengelig for pasienter,pårørende,
spesialisthelsetjeneste
og kommunaleressurssykepleiere
.

•

Bidra til å styrkesamarbeidetmellom helsetjenesten,
Kreftforeningen,andre
pasientforeninger,
frivillige og likemenntil det bestfor kreftpasienteneog deres
pårørende.

•

Gi informasjon,råd og veiledningknyttet til diagnose,behandling,rehabilitering,
palliasjonog omsorgved livets slutt for kreftpasienter og derespårørendei SiOkommunene.

•

Bidra til kompetanseheving
hoshelsepersonelli kommunehelsetjenesten
gjennom
deltakelsei interkommunaltkompetansenettverk
av ressurssykepleiere
i SiO
helseregion.

•

Sammenmed ressurssykepleiere
og fastlegeni den enkeltekommuneværeen
brobyggeri sykdomsforløpetog en støttefor pasientog pårørende
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•

Bidra til å spregrunnleggendekunnskap,ferdigheterog holdningertil fagmiljøetrundt
seg.

Målgruppenesom omtaleseksplisitti målformuleringeneovenforer; kreftpasienten,
pårørende,kommunehelsetjenesten,
spesialisthelsetjenesten,
SiO helseregion,
ressurssykepleiernettverket,
pasientforeninge
ne, frivillige, likepersonerog fastleger. Dette
illustrererkompleksiteteni arbeidetman sattesegfore og behovetfor vekselvisjobbing på
henholdsvissystem-/styringsnivåog individnivå
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3.0 Prosjektgjennomføring/ metode
Støttenfra Kreftforeningenhar i periodenbeståttav delvis lønnskompensasjon
for regional
kreftkoordinatori 100 % stilling. De tre førsteårenetilsvartedennestøtten75% av lønn og
sosialeutgifter for kreftkoordinatormensdet i påfølgendetre år var en gradvisnedtrappingpå
henholdsvis60 %, 40 % og 20 % lønnskompensasjon.
Midlene er tildelt med en eksplisitt
forventning«om at funksjonenimplementeresi kommuneni løpetav prosjektperiodenmed
tilskuddsmidler».I prosjektperiodenfra 15.09.2012-15.09.2018har Kreftforeningenfinansiert
57,5 % av lønnsmidlenetil regionalkreftkoordinatori SiO. Øvrige lønnskostnader
er fordelt
mellom de 12 kommunene
.
Kreftkoordinatorstillingenhar værtforankreti en samarbeidsavtale
mellom vertskommunen,
Orkdal, og de øvrigekommunene
, og kreftkoordinatorhar i prosjektperiodenhatt kontorplass
i Skaunkommune.
3.1TILGJENGELIGHET

Somkreftkoordinatorfor 12 kommunerer det vanskeligå væresynlig og tilgjengelig for alle
kreftrammedeog pårørendei alle faserav pasientforløpet.Informasjonom regional
kreftkoordinatorhar vært tilgjengelig på alle SiO- kommunershjemmesider.
Kreftkoordinatorsrolle og funksjonhar ogsåvært omtalt i ulike lokalaviseri regionen.Vi har
erfart at bruk av lokalaviserfor å gjøretilbudet kjent blant befolkningenhar værtvellykket.
Informasjonom regionalkreftkoordinatorog navn og kontaktinformasjonpå alle
ressuspersoner
i Orkdalsregionener sendtSamhandlingsavdelingen
og Kompetansesenter
i
Lindrendebehandlingved St. Olavs hospitalfra 2014- 2018.Ved endringerer det sendt
oppdatering.I tillegg har Kreftforeningenhatt informasjonom navnog kontaktinformasjonpå
alle landetskreftkoordinatorerpå sinehjemmesiderog i brosjyremateriell. Der det har vært
naturlig har regionalkreftkoordinatorvidereformidletkontaktmed lokal kreftressurs.
Mangeav henvendelsene
har ogsåomhandletrådgivningpå telefon og de har ikke hatt behov
for en kontaktpersoni kommunen.Det kan seut som om terskelenfor å søkehjelp i små
kommunerhvor alle kjenneralle kan væreutfordrendefor kreftrammedeog derespårørende.
I flere av SiO- kommunenehar regionalkreftkoordinatorhatt rådgivningssamtaler
og direkte
møterda de har oppgitt dettesomårsaktil at de ønskerå snakkemed en «ukjent».

9

3.2 KREFTRESSURSENE
I KOMMUNENE

Kreftkoordinatorhar hatt et «sørge- for- ansvar»og koordinertkreftomsorgsarbeidet
gjennom
og via kreftressursene
i den enkeltekommune.Kreftkoordinatorhar hatt et overordnetblikk,
vært et kontaktpunkt,en rådgiverog en igangsetterog bidratt til å skapehensiktsmessige
rammerog kontinuitet.
Kreftkoordinatorhar hatt møtermedden enkeltekreftressursog deresnærmesteleder i de
ulik e kommunene1- 2 gangeri åretfra 2013- 2018.I tillegg har kreftkoordinatorgjennomført
kommunebesøk
hvor kreftkoordinatorog kreftressurssene
har møttesfor å utveksleerfaringer
rundt muligheterog utfordringerhosden enkeltekommune.Det har da dreid segom
opplæringi medisintekniskutstyr, rådgivning,pasientkonsultasjoner
sammenmed lokal
kreftressurs,lokale fagdagereller undervisningi etterspurtetema,eksempelvis
ernæringskartlegging.
Kreftkoordinatorhar vektlagtå væretilgjengelig for kreftressusene
og
dereskolleger.Dettehar medførtat når opplæringut i distriktet har hastet,har andreplanlagte
oppdragi stor gradblitt sattpå vent. Dette er en prioritering som har værtverdifull da det
skapertrygghethoshelsepersonell,
pasienterog pårørende,og bidrar til økt robustheti
kreftomsorgeni Orkdalsregionen.
Kreftkoordinatorhar vært en pådriverfor at den enkeltekreftressurshar et ansvarfor å gjøre
kollegeri kommunengode,ogsåinnenkreftfeltet. Det er sårbarti den kommunalepleie- og
omsorgstjenesten
om kompetanseikke deles.Samtligeressurspersoner
er oppfordrettil å
reklamerefor sin merkompetanse
og sitt meransvarfor bestmulig kreftomsorgi sin
hjemkommune.Naturligearenaerfor dettehar vært i kollegiet, hosfastlegene,i lokalavisaog
ulike lag og foreninger.Dettehar vært temada kreftkoordinatorhar værtpå kommunebesøk
hosden enkeltekreftressursog ledere i kommunene.
3.3 KOMPETANSEHEVING

Ved prosjektstarti 2012 haddekreftkoordinatoren stor fordel ved at et betydeligarbeidinnen
nettverksbyggingog kompetanseheving
var startetpå i regi «Kreftprosjekteti Skaun».
Kompetanseer ferskvareog nasjonaleoffentlige utredninger,kreftstrategier og retningslinjer
la føringerfor satsningsområder
i de nesteårene.Temafor fagdagerble valgt ut fra dettesamt
ønskerog behovfra den enkeltekreftressursog kommune. Ogsåspesialisthelsetjenesten
spilte
inn ønskerom tema.
Gjennomkreftkoordinatorstillingen har det værtfå midler til å betaleforelesere
. I samarbeid
med Kreftforeningen,St. Olav Hospital, Kompetansesenter
i Lindrendebehandling,NTNU,
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og et stort nettverken haddeskaffetsegi prosjektårenedro regionennytte av velvilje og
positive samarbeidspartnere
. Vise versabidro ogsåkreftkoordinatormedundervisningog
innleggpå seminarerog konferanseri regi samarbeidspartnere
og andrefaggrupper.Slik
hadderegionenmuligheterfor å framsnakkearbeidetsom var gjort innenkreft og
kreftkoordineringi Orkdalsregionen.
I prosjektperiodener det gjennomført:
•

12 fagdagerfor kreftressursene
i SiO og Orkdal sjukehus.

•

2 tverrfagligefagdagerfor fysio- og ergoterapeuter
og kreftressursene
fra SiOkommuneneog Orkdal sjukehus.

•

Hospiteringfor de kommunalekreftressusene
på Kreftavdelingaved Orkdal sjukehus
og i avdelingB4 hvor det er «lindrendesenger»i perioden2013- 2014.

•

8 fagdageri samarbeidmedprosjektet«Orkdalsmodellen».
Dissedagenehar først og
fremstvært for annethelsepersonellenn kreftressursene.
6 av dissefagdageneer
arrangertlokalt i SiO- kommunenemed denhensiktå leggeti l rett for økt deltakelse
fra arrangørkommunen.

•

6 folkemøterom dødeni samarbeidmed Kreftforeningenog prosjektet
Orkdalsmodellen
.

•

2 emnekurs(à 5 kvelder)for 40 legeri kreft og palliasjoni regi «Orkdalsmodellen».
Kreftkoordinatorhar deltatt på kursetsamtbidratt med undervisning.

Samtligeressurspersoner
i nettverkethar i periodengjennomgåtten tilrettelagt
«kompetansepakke»
tilsvarendenivå A og B i Nasjonalthandlingsprogram
med retningslinjer
for palliasjoni kreftomsorgen.Videre har 7 sykepleierefra ressursnettverket
i løpetav
prosjektperiodenfullført videreutdanningi kreftsykepleie.I tillegg er to underutdanning.
3.4 DELTAKELSEI NETTVERK OG UNDERVISNING

Kreftkoordinatorhar i prosjektperiodenhatt undervisningfor kreftsykepleiestudentene
ved
NTNU. Undervisningenhar omhandletkreftsykepleiersrolle og muligheteri
kommunehelsetjenesten
.
Kreftkoordinatorhar deltatt i programrådfor kreftsykepleierutdanni
ngaved NTNU i perioden
2017- 2019.I kraft av dennerollen kan en væremed å påvirkefokusområderfor innholdeti
utdanningaog sikre at kommunehelsetjenesten
løftes i utdanninga,bådemht. faglige
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utfordringer,samhandlingskompetanse
og at mereav praksisenleggesi
kommunehelsetjenesten
hoslokale kreftsykepleiere.
Gjennomet godt samarbeidmed St. Olavshospital,NTNU og Kompetansesenteret
i
Lindrendebehandlingi Midt - Norgehar Orkdalsregionentatt del i forskning- og
utviklingsprosjekter.Dettehar værtviktig da det publiseresfor lite forskninghvor
helsepersonell,
pasienterog pårørendefra kommunehelsetjenesten
er deltakereog forskere.
K reftkoordinatorer medforfatteri forskningartikkelen«Usability testingof EirV3 - a
computer-basedtool for patient-reportedoutcome measuresin cancer»publiserti tidsskriftet
“SupportiveCarein Cancer"i september2018.
Kreftkoordinatorene i Midt - Norgehar i de sisteårenemøtteshver 3. månedfor
erfaringsutveksling,faglig påfyll, planlegging av regionalfagdagfor sørligeTrøndelagog
samarbeidsmøte
med Kreftforeningen.Dettehar vært heldagsmøter,
ofte avholdtpå
Vardesenteret.
I samarbeidmed Kompetansesenteret
i LindrendebehandlingarrangererKreftkoordinatorene
den årlige fagdageni kreft og palliasjonfor helsepersonelli kommune- og
spesialisthelsetjenesten
i sørligeTrøndelag.Orkdalsregionenvar vertskapfor sistefagdagi
oktober2018 hvor 92 helsepersonellfra hele sørligeTrøndelagvar samlet.
Kompetansesenteret
i Lindrendebehandlinghar vært en viktig samarbeidspartner
i forhold til
fagutvikling og tilgjengeligeressurserfor undervisningog rådgivningi hele prosjektperioden
.
For å «talekommunenssak»i samhandlingen med sykehusethar kreftkoordinatori hele
prosjektperiodenukentlig deltatti møteri palliativt teamved Kreftavdelingaved Orkdal
sjukehus.
Orkdalsregionen,og spesieltSurnadalkommune,har i flere år værtledendei arbeidetmed
helhetligpasientforløp i hjemmet,ogsåomtalt som HPH. Kreftkoordinatorvar ogsåinn i dette
nettverksarbeidetfør hun startetsom kreftkoordinator.I utviklingen av pasientforløpeti
prosjektet«Orkdalsmodellen»
har vi utveksleterfaringerog kompetanseog sammenutviklet
godesjekklisterog kartleggingsskjema
medbakgrunni HPH- arbeidet.Kjernen i arbeidetsom
vi har tatt med inn «Orkdalsmodellen»er å sikre overgangermellom ulike tjenesterog
tjenestenivåved hjelp av sjekklisterfor å unngåbrudd i pasientforløp.I tillegg vektleggingen
av funksjonog ikke diagnosefor vurderingav tjenestebehov
, og fastlegensviktige rolle som
kontinuitetsbæreri oppfølgingenav pasientermed behovfor koordinertetjenester.
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3.5 SAMHANDLING MELLOM FØRSTE- OG ANDRELINJETJENESTEN

På bakgrunnav pasientforløpsarbeidet
kreftkoordinatorhar tatt del i har hun representert
Orkdalsregionen(SiO) inn i Fagråd2; «Fagrådfor samhandlingved innleggelse,utskrivning
og overføringav pasienter»de sistefire årene. Erfaringenefra samhandlingrundt
kreftpasienterhar værtnyttige inn i fagrådsarbeidet.
Systematiskjobbing med
forbedringsarbeidog implementeringav avtaleverketi Samarbeidsavtalen
mellom kommuner
og St. Olavshospitalhar vært hovedtyngdeni fagrådetsarbeid. Fagrådetarrangertemai 2016
fagdagfor 250 helsepersonellfra St. Olav og kommunenesom soknertil sykehuset.Som
representantfor Orkdalsregionenhaddekreftkoordinatorher et innleggrundt pasientforløpog
rutiner rundt inn- utskriving i kommunene.
I samarbeidmed Samhandlingsavdelingen
ved St. Olav har kreftkoordinatordeltattpå møter
med Barneklinikkenfor å bedresamhandlingenog bruk av elektroniskmeldingsutveksling
mellom Barneklinikkenog kommunehelsetjenesten.
Fastlegensrolle i oppfølgingen av kreftpasienteri kommunehelsetjenesten
er vektlagti
prosjektperioden.Detteer i tråd med anbefalingeri Nasjonalkreftstrategi.Fastlegenehar en
viktig rolle i oppfølgingav pasientermedkreft. Fastlegenehar ansvarfor å koordinere
medisinskfagligetjenestertil innbyggernepå sin liste, og de skal samarbeidemed andre
relevantetjenesteytere.Gjennomgodesamarbeidsrutiner,
innføring av e- meldingsutveksling
i prosjektperiodenog dialogenmellom helsepersonellinnadi kommunenog mellom
helsetjenestenivå
har vi synliggjort viktighetenav samarbeidfor å lykkes med gode
pasientforløp.
Ca. 40 av distriktetsfastlegerhar fullført emnekursi palliasjoni prosjektperioden.Her har
fastlegenefått kjennskaptil hvor viktig samhandlingmed spesialisthelsetjenesten,
den
kommunalekreftsykepleier,hjemmesykepleien
og pleie- og omsorgsinstitusjonen
i
kommunener for godepasientforløp.
Å lagegodeplanerfor oppfølgingog behandlingi samarbeidmed behandlendelegei
Kreftavdelingenhar vært viktig for den kommunalepleie- og omsorgstjenesten.
Gode
samarbeidsrutiner
har gjort det mulig å nå målet om mestmulig hjemmetidfor kreftpasienteri
Orkdalsregionen.At pasient,pårørendeog helsepersonellopplevertrygghetog forutsigbarhet
i situasjonener vesentligfor hvordande evaluererkvalitetenpå tjenesten.Kreftavdelingen
ved Orkdal sjukehushar værttilgjengelig for kollegeri kommunehelsetjenesten
24/7 og de
har erfart at den direktedialogenmed fastlegen,kreftkoordinator,hjemmesykepleien
og
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ansattepå kommunaleinstitusjonerbetyr mye. Bruk av elektroniskmeldingsutvekslinghar
styrketog kvalitetssikretsamhandlingsrutinene
betydelig.
K reftkoordinatorhar ogsådelt og videreformidletgodeerfaringerfra samhandlingmed
fastlegeri Skaunkommune.Forventningenom at de stiller opp på sykebesøkhjemmehos
sykekreftpasienterhar blitt kommunisertsåtidlig som mulig i sykdomsforløpet.Slik har
fastlegerkunnetforberedtsegog selv sagtnår det bestpassetmed hjemmebesøk.Velviljen
har vært stor og læringskurvenhar værtbratt for mangeav regionensfastleger.Detteer heller
ikke hverdagskostfor fastlegen.
Det ble i prosjektperiodeni Orkdalsmodellenforetattbesøkhossamtligelegekontor i SiOkommuneneav lege og sykepleierfra Kreftavdelingeni Orkdal sammenmed lokal
kreftressurs.Dette bedretsamhandlingsrutinene
og ansvarligjordefastlegene.Terskelenfor å
ta kontaktmed spesialisthelsetjenesten
for rådgivningble ogsålavereetter kreftavdelingas
møterrundt omkring på Orkdalsregionens
legekontor.
3.6 SAMARBEIDMED BRUKERORGANISASJONER
OG VIDEREUTVIKLING AV TI LBUD FOR
PASIENTEROG PÅRØRENDE

Vardesenteret
i Trondheimer en møteplassi umiddelbarnærhettil St. Olav Hospital.Senteret
benyttesav kreftrammede
, pårørendeog etterlattemen er åpentfor alle. Vardesentereter
bemannetav fagpersoner,likepersonerog frivillige som gir rådgivningog støtte.
Kreftkoordinatori Orkdalsregionenhar vært tilgjengelig på Vardesenteret3 timer x 2/ halvår
for å møtebrukerneav senteret,og da isærde som soknertil Orkdalsregionen.Gjennomde
direktemøteneer kommunalekreftressurserframsnakketog det er videreformidlet
kontaktinformasjonder det har vært ønskelig.
Våren2018 ble Kreftkoordinatorengasjerti Kreftforeningensprosjektgruppe for satsingen
«Hverdagshjelpen»
som er et pilotprosjekti kommuneneOrkdal, Meldal og Skaun.
Hverdagshjelpenhjelperkreftrammede,pårørendeog etterlattemedpraktiskegjøremål.
Tjenesten er gratisog utføresi regi av frivillige som har fått opplæringgjennom
Kreftforeningen. Hverdagshjelpener i dagi drift i Trondheimkommuneog da manønsketå
prøveut prosjekteti mindrekommunerfalt valget på tre kommuneri Orkdalsregionen.
Engasjementetrundt kreft og kreftarbeidi regionenhaddebetydningfor at nettopp
Orkdalsregionens
kommunerfikk mulighetentil å deltai satsingen.Kreftkoordinatorog
kreftressurseri de aktuellekommunenehar vært aktiv innen rekrutteringav frivillige og
brukereav tjenesten.Vi er spentpå evalueringenav satsingenog det vil i løpetav våren2019
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bli avgjort om Hverdagshjelpener liv laga ogsåi mindrekommunerog bydeleri Norges
langstrakteland.
Kreftkoordinatorhar hatt et samarbeidmedden lokale kreftforeningai Orkdalsregionenog
har fra 2018 værtmed som styremedlem.I tillegg har kreftkoordinatorsamarbeidetmed
Orkdal sanitetsforening
, deriblantgjennomprosjektetOrkdalsmodellen
. Kreftkoordinatorhar
ogsåhatt orienteringerom funksjon og rolle til lokale sanitetsforeninger
i regionen.Gjennom
dissemøtenehar kreftkoordinatorkunnetpresentereog framsnakkelokale kreftressurserda
disseikke alltid har værtkjent for foreningene.
Kreftforeningeni Trondheimhar i samarbeidmed Kreftkoordinatorog lokale kreftressurseri
Orkdal arrangert «Temakafefor pårørende
» i Orkdal. Kursetvar over 5 kvelderog var gratis
for deltakerne.
Pasientforeningene
på kreftområdeter i liten gradetablertmed lokalforeningeri
Orkdalsregionen.Kreftkoordinatorhar derfor prioritert å dra til Trondheimfor å orientereom
kreftkoordinatorsrolle i Orkdalsregionenunderto medlemsmøterfor ulike pasientforeninger.
Her er samarbeidetmedde lokale kreftressursene
presentertog kontaktinformasjonutvekslet
etterbehov.
3.7 «ORKDALSMODELLEN»

Prosjektet«Orkdalsmodellen»
initiert av St. Olavs hospitalog NTNU har vært en viktig
igangsetterog samarbeidspartner
for SiO. Prosjektethar gjennominformasjon,fagdagerog
folkemøterbidratt til økt kompetanseom kreft og palliasjon,bådehoshelsepersonell,
pasienterog den generellebefolkningen.«Orkdalsmodellen»har ogsåbidratt til økt
samhandlingskompetanse
mellom første- og andrelinjetjenesten.
Kreftkoordinatorhar vært del av arbeidsgruppen
i «Orkdalsmodellen»for utvikling,
implementering og revideringav et standardisertpasientforløpfor den palliative kreftpasient.
Kreftkoordinatorhar hatt en sentralrolle bådei forhold til forankringog framsnakkingav
prosjektet,utvikling av spørreskjemai studien,gjennomføringav fagdagerog som
nettverksansvarligfor kreftressursene
i kommunene.I perioden2014- 2017 brukteregional
kreftkoordinatori SiO fra 40- 20% av sin stilling inn i prosjektet.
«Orkdalsmodellen»har ogsåvært et viktig forskningsprosjektfor regionen og
kreftkoordinatorserfaringfra kommunehelsetjenesten
og kjennskaptil utfordringerog
muligheterhar gjort det mulig å påvirke hva det skulle forskespå i kommune.Hensiktener å
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få svar på om vi gjennompasientforløp,kompetanseheving
og informasjonoppnårbedre
kreftomsorg og bedresamhandling.Spesielthar Orkdalsmodellenhatt fokus på hvor mye tid
pasientenetilbringer hjemmeistedenforpå institusjon,pårørendesog pasientenslivskvalitet
og om helsepersonelløker sin kompetanseunderveisi prosjektperioden.I løpet av
prosjektperiodenhar rundt 120 pasienter,60 pårørendeog 380 helsepersonelli regionen
deltatt i forskningen.Kreftkoordinatorer ogsåmedforfatteri artikler og abstractssom
omhandlerOrkdalsmodellen
.
3.8 KOMMUNEKOORDINATORN ETTVERKETFOR HELSELEDEREI SIO

I prosjektperiodenhar kreftkoordinatordeltatt på møtenei «Kommunekoordinatornettverket
for helselederei SiO- kommunene».Dette har hatt sværtstor verdi for forankringen av
satsingenog for å sikre løpendekjennskaptil kreftkoordinatorsarbeidsoppgaver
i
kommuneneog på vegneav regionen. Dialogeni møtenehar bidratt til goderefleksjonerog
ulike perspektiverrundt kreftkoordinatorsprioriteringer. Gjennomhelselederneer
kreftarbeidetløftet og forankretslik at kreftressursene
har fått mulighetertil øremerkettid til
lokalt kreftarbeid. I 11 av12 SiO- kommunerhar kreftressurseri løpetav prosjektperiodenfått
øremerkettid til kreftarbeid.
Øremerkingav kreftarbeidi SiO- kommunenepr. 15.09.2018
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Kreftkoordinatorhar ogsåværti Rådmannskollegiet
i SiO- kommunenefor å orientereom
kreftkoordinatorarbeidet
to gangeri løpet av prosjektperioden.I tillegg har kreftkoordinator
vært i kommunestyremøter
for å framsnakkebehovetfor øremerking av tid til kreftsykepleier.
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4.0 Resultater, vurdering, effektmål og resultatvurdering
Jeghar i foregåendekapittel redegjortfor prosjektgjennomføringog metodegjennomå
utdypede ulike hovedaspektene/
-oppgaveneved min funksjon som regionalkreftkoordinatori
SiO helseregion.De 8 hovedaspektene
jeg her har vektlagter oppsummert:
- Tilgjengelighet
- Kreftressursene
i kommunene
- Kompetanseheving
- Deltakelsei kompetansenettverk
og undervisning
- Samhandlingmellom første- og andrelinjetjenesten
- Samarbeidmed brukerorganisa
sjonerog videreutviklingav tilbud for pasienterog pårørende
- Orkdalsmodellen
- Kommunekoordinatornettverket
for helselederei SiO

Jeghar i omtalenunderhvert av dissepunkteneforsøktå vise hvordanjeg har arbeidet
vekselvispå system- og indivi dnivå, tidvis direkteog tidvis gjennomandre.Har ogsåforsøkt
å vise hvordanmålgruppeni enkeltesammenhenger
er kreftressurseneller
kommunehelsetjenesten
(ref. bla. kompetanseheving)
mensden i andresammenhenger
har
vært sykehusog spesialisthelsetje
nesten(ref. bla. samhandling).Dog alltid med fokus på
kreftpasientenog pårørendesom sluttmottakere.Kreftomsorgenblir aldri bedreenni det
direktemøtetmedpasientog pårørende!
Kompleksitetenhar unekteligværtstor i et interkommunalthelsesamarbeidmedhele 12
kommunerpregetav stor ulikhet bådemht. innbyggertall,avstandtil sykehus,organiseringav
helsetjenester,
fastlegedekning,mm. Dette var kjent ved etableringenav denregionale
kreftkoordinatorfunksjonen
og har pregetinnrettingenog organiseringenav arbeidet.
Kreftkoordinatorsdeltakelsepå møtenetil helseledernei kommunekoordinatornettverket
har i
dennesammenheng
værtsærligviktig for å gi alle kommunenedirektetilgang, innsyn og
påvirkningsmuligheti det løpendearbeidet.
Sett i forhold til målsettingenefor etableringenav en regionalkreftkoordinatorfunksjoni SiO
helseregion,som er redegjortfor i kapittel 2, menerjeg vi har lyktes godt i prosjektperioden
og at vi som regionhar utviklet bådekompetanseog praksispå kreftområdetsom vil være
avgjørendei møtemed en betydeligøkningi antalletkreftpasienterog pårørendei årene
fremover.Jegmenersåledesat SiO-kommunenei prosjektperioden2012-2018 har levert en
kvalitativt god og stadigbedrekreftomsorgtil regionenskreftpasienterog pårørendesamtidig
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som vi har utviklet og bygd fagkompetanse
bådei regionensom sådanog i denenkelte
kommune.Videre at samhandlingenpå kreftområdetbådeinnad i kommunene,mellom
kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunene
, har styrket segog blitt mer
strukturerti prosjektperioden.Sistnevntemed avgjørendebetydningfor pasienterog
pårørendesopplevelseav helhetligeog sammenhengende
pasientforløp.
Samtidiger dennetype arbeiden pågåendeprosesssom stadigutfordresav strukturelle
endringerbådepå kommunenivå(eks.kommunereformen)og i spesialisthelsetjenesten
(eks.
innføring av Pakkeforløpfor kreft i 2015). Endringerdet ikke vil bli færreav i tiden fremover
men som er en del av utviklingen på de fleste tjenesteområder.
Min erfaringer derfor at det er
det pågåendeog kontinuerligeutviklings- og vedlikeholdsarbeid
et på kreftområdet,som SiO
kommunenehar opprettholdtuavbruttsiden2011,som gjør at vi i dag har en såvidt god og
robustkreftomsorgi samtligekommuneri helseregionentil trossfor ulike forutsetninger.
4.1«KJERNEVERDIER»/
-RESULTATER I PROSJEKTET

I forhold til målformuleringenetil grunnfor etableringenav den regionale
kreftkoordinatorfunksjonenkunnedet på nærsagtethvertområdeværtgjort en størreog mer
spissetinnsats.Min rolle som regionalkreftkoordinatorhar derfor vært å forsøkeå balansere
dissedelmåleneog løpendevurderehvor og hvordanvi oppnårstørstpasientverdifor
kreftpasienterog pårørendepå henholdsviskort og lang sikt. Her har diskusjonenei
helseledernettverket
i SiO samtdialogenmed Kreftforeningenværtviktig. Samtidighar ytre
faktorer,initiativ og forespørslerværtmedvirkendetil hvilke muligheterog veivalg som etter
hvert oppsto.Ikke minst har utviklingen av Orkdalsmodellengitt ossmangefordelerog
muligheter.Vil kort poengterede komponentenejeg tenkerutgjør «kjerneverdiene»/resultatenei den regionalekreftkoordinatorsatsingen
:
•

Styrking og videreutvikling av kreftressursnettverket i SiO helseregion
Et velfungerendenettverkmå «mates»og følgesopp for å bevareengasjementog
kompetanse.Den enkeltekreftressurshar hatt varierendestillingsstørrelsetil
øremerketkreftarbeidog de flestehar rapportertat tiden går medtil direkte
pasientkontaktog lite systemarbeidog tid til overføringav kompetansei egen
kommune. Utviklingen av nettverketsom en kompetanse
- og informasjonsarena
har
vært sentraltsamtidigsom økt samhandlingog det å dra vekslerpå hverandres
kompetansehar værtviktig for å styrke robustheteni helseregionen
som sådan.
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•

Kompetansebyggingi den enkelte kommune
Arrangeringav fagdagerog organiserterfaringsutvekslinghar bidratt til
kompetanseheving
i den enkeltekommunebådehoskreftressursene
og øvrig
helsepersonell
. Målet har vært at pasienteneog pårørendehar følt tryggheti å tilbringe
mestmulig tid hjemmeog å gi kreftomsorgav høy kvalitet uavhengigav bosted. I
tillegg har fokusetpå pasienterog pårørendesmedbestemmelse
og «Hva er viktig for
deg?»værtsentralti undervisningog diskusjoner.

•

Utvikling av samhandlingsrutiner mellom kommune og spesialisthelsetjenesten
Mulighetentil å jobbe bredtog på tvers av tjenestenivåhar vært viktig for å bygge
kultur og utvikle praksisfor samhandlingi regionen.Ikke minst har det målrettede
arbeidetovenforfastlegenevært viktig for å bidra til en mer enhetligog lik
pasientoppfølging.Samtidigsoknervårepasientertil flere sykehusog det har derfor
vært viktig å jobbe opp mot bådelokalsykehusog regionsykehusfor å bidra til mer
enhetligpraksis.Ogsåher har «Orkdalsmodellen»gitt ossmangefortrinn og innpass
som ellers ville værtmer krevende.

•

Representasjoninn i utvalg og nettverk
Kreftomsorger et komplekstog sammensatttjenesteområde
som bådeskal ivaretaden
palliative og denfriske pasienten,såvel som dissespårørende.Kreftpasientenehar
derfor sværtulike forløp gjennomspesialist- og kommunehelsetjenesten
som vi stadig
forsøkerå organisereog standardisere
for å sikre kvalitet og likeverdigheti
tjenestetilbudet.Det har derfor værten prioritert oppgaveå delta inn i utvalg og
nettverkfor å løfte frem de kommunaleperspektiveneog utfordringene. I denne
sammenheng
har SiO helseregionmht. omfangog sammensetning
blitt ansettsom en
sværtrepresentativaktør for den kommunalekreftomsorgen.Vil her trekke frem
deltakelseni Fagråd2, Orkdalsmodellenog samarbeidetmed Kompetansesenteret
for
lindrendebehandling(KLB) som særligsentralti prosjektperioden.

•

Overføringsverdi til andre pasientgrupper
Erfaringenerundt behandlingog oppfølgingav kreftpasienteri
kommunehelsetjenesten
har gitt den enkeltekreftressursog kommuneerfaringersom
er overførbaretil andresykdomsgruppermedbehovfor koordinering,tverrfaglig
samarbeidog helhetligbehandling.Detteer en gevinstfor kommunenesåfremt
erfaringenedelesog tasi bruk. Å utløsedettepotensialettilfaller ikke detteprosjektet
men det at manikke minst fra Kreftforeningensside helt sidenoppstartav satsingen
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har «jaktet»overføringsverdiknyttet til såvel praksissom fagutvikling utgjør en
vesentligmerverdi for SiO kommunene.
4.2. VELFERDSMESSIGE
OG ØKONOMISKE VIRKNINGER AV KREFTKOORDINATOR I
KOMMUNENE

Oslo Economicsgjennomførtei 2017på oppdragfra Kreftforeningenen nasjonalevaluering
av de velferdsmessige
og økonomiskevirkningeneav kreftkoordinatori kommunene.
Evalueringener basertpå dokumentstudier,intervjuer,spørreundersøkelser,
statistikkog
økonomiskanalyse.Evalueringensåpå virkningenefor henholdsviskreftrammede/pårørende,
kommuneneog samfunnetfor øvrig. Under er hovedfunnenefra den nasjonaleevalueringen
gjengitt:
•

Virkninger for pasienter og pårørende
- Trygghetog mestring: Forenkleroversiktenover hva som finnesav tilbud og
tjenester,svarerut spørsmålog tryggerbrukerepå at de har tilgang på riktige tjenester
- Informasjon og veiledning: Kreftkoordinatorer tilgjengelig til å veiledepasientene
og pårørendemed å finne frem i det offentlige systemetog informererom
tilgjengelige,egnetetilbud og tjenester
- Tilgang til riktige tjenesteri kommunen: Gjennomstøttesamtaler
kartlegger
kreftkoordinatorpasienterog pårørendesbehovog sørgerfor å koble på riktig tjeneste
til riktig tid
- Mulighet til å dø hjemme: Kreftkoordinatorspiller en viktig rolle for å leggetil rette
for at pasienterkan dø hjemmedersomde selv og pårørendehar et ønskeom det

•

Virkninger for kommunene
Den delen av evalueringensom omhandlerde kommunalevirkningenehar vektlagt å
prissetteflest mulig av dissevirkningenesom henholdsviskostnaderog besparelser
for kommunene. V irkningeneav kreftkoordinatorfunksjonen
som er identifiserter:
- Økte personalkostnader
- Færre overliggerdøgn
- Færre korttidsopphold
- Mindre hjemmetjenesteri førstefase
- Mer hjemmetjenesterog utsatt sykehjemsopphold
- Mer dødi hjemmet
- Mer effektiv koordinering
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- Avlasting av kommunaletjenester
- Økt ressursbruki kommunen
- Kompetansebygging
- Strategiarbeid
- Likhet i tjenestetilgang
- Fornøydeinnbyggere

Virkni ngeneer deretterprissatti den utstrekningdettehar latt seggjøreog
evalueringenkonkluderermedat: «Summenav prissatteog ikke-prissatteeffekter er
trolig høyereenn kostnadenei mangekommuner». Figuren underillustrererdette.

•

Øvrige virkninger for samfunnet
- Enklere koordinering for spesialisthelsetjenesten:
Kreftkoordinatorbidrar til
effektiv koordineringmellom ulike tjenestenivåerog skapetrygghethosulike
instanser
- Tidligere utskrivelsefra sykehus: De er i størregradtryggepå at kommuneneklarer
å leggetil rettefor pasienten
- Forhindre reinnleggelserpå sykehus: Identifisererpasientensbehovi en tidlig fase
og kobler på riktig tjeneste
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- Muliggjør død utenfor sykehus: Ved å tilretteleggefor død i hjemmetvil færredø
på sykehus.Kostnadenei sykehuser høyei livets sluttfase
- Forebyggingog rehabilitering: Motivere til forebyggendeaktiviteterog
rehabilitering
- Læring for andre diagnosetyper:Kreftkoordinatorrollenkan overførestil andre
diagnoser

I forhold til Orkdalsregionener virkningenesom trekkesfrem i rapportensværtgjenkjennbare
i forhold til tilbakemeldingerfra bådebrukereog kommuneri SiO områdetog er ogsåomtalt
ulike stederi sluttrapporten.Det er videre grunntil å antaat effektene,ogsåde økonomiske,
er vesentligstørrefor SiO samarbeidet,tatt antall kommunerog omfangi betraktning,setti
forhold til kostnadenefor denenkeltekommune.Til trossfor at rapportenikk e omhandler
detteer det et viktig poengnår mani fortsettelsenskal diskuterehensiktsmessigheten
av å
drive kompetanse
- og tjenesteutviklingpå kreftområdeti fellesskapi Orkdalsregionen.
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5.0 Veien videre
Helsetjenesten
har ansvarfor å gi god behandlingog omsorgi et helhetligperspektiv,fra
diagnosestilles, gjennomsykdomsperioden
og frem mot livets avslutning.Selv om tilbudene
tilpasseslokale forhold, skal ikke alder,diagnosegruppe
eller hvor i landet du bor, være
utslagsgivendefor kvalitetenpå tjenesten.GjennomSiO-kommunenessatsingpå regional
kreftkoordinator i perioden2012- 2018,og kompetanseheving
hoshelsepersonellinnen kreft
og kreftomsorg, har dettebidratt til en mer sømløshelsetjenestemed rett kompetansepå rett
stedtil rett tid. Hvor går så veienvidere?
Flerestederi sluttrapportenhar jeg poengtertat kompetanseer ferskvareog noesom stadig
må fornyesog oppdateresfor å holdesvedlike, og at god samhandlingbådeer struktureltog
kulturelt betinget.Det er derfor ingen grunntil å tro at det vi har utviklet og opparbeidet
gjennomprosjektperiodenvil kunneopprettholdesog vedlikeholdes«av segselv».
Samtidigvet vi at kreftomsorgenstår ovenforstoreutfordringer.Tall fra Kreftregisteretviser
at antall krefttilfeller kommertil å økemed 40 prosent i løpet av de neste15 årenenoe som
utfordrerdimensjoneringenav bådeden kommunaleog statligekreftomsorgen.En stor andel
av økningenvil væreblant eldresom ogsåhar overhyppighetfor andresykdommer, deriblant
demens.Samtidigvil stadigflere overleveeller levemedsin kreftsykdommed behovfor
tilpassetrehabiliteringog vedlikeholdstreningfor å opprettholdefunksjonsnivåog
livskvalitet. Rehabiliteringsom i henholdtil opptrappingsplanen
i all hovedsakskal foregå
lokalt i pasientenshjemkommune.
Den nasjonalekreftstrategien(2018-2022)lansertesom en av sinehovedgreputviklingen av
«Pakkeforløphjem» for å sikre en god overgangfra sykehusbehandling
til oppfølgingav
fastlegeog kommunalhelse- og omsorgstjeneste.
Helsedirektoratetpåbegyntehøsten2018
utformingenav dissekommunaleforløpenehvor kommunenesansvarfor psykososial
oppfølgingog rehabiliteringunderog etterkreftsykdomvil værehelt sentralt.
Et hovedspørsmål
slik jeg ser det er hvordanOrkdalsregionens
kommunervil velge å
organiseresegf or å møtede endringerog utfordringersom påpekesovenforog hvordanman
velgerå forvalte det vi sammenhar utviklet og opparbeidetav kompetanse,samarbeidog ikke
minst robusthetgjennomprosjektperioden.Hva skal vi løsesammenog hva mener
kommuneneman bestløserpå egenhånd?
Sluttrapportenhar hatt som hensiktå gi SiO-kommuneneet faktagrunnlagfor å vurderedet
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arbeidetsom er gjort i prosjektperioden2012-2018 og i hvilken gradden regionale
kreftkoordinatorfunksjonen
har vært hensiktsmessig
og formålstjenligfor den enkelte
kommune.Jeghar ogsåforsøkt å illustrereden robusthetsom ligger i å jobbe sammensom
regionog hvordankommunenegjennomet formalisertsamarbeidbådehar dratt vekslerpå
hverandresåvel som denregionale fellesfunksjonende alle eide en bit av. M ed henvisningtil
Oslo Economics- rapportenhar jeg videre forsøktå belysede økonomiskeaspekteneved god
koordineringpå kreftområdetsåvel som ved vår særegneregionalemodell. Nå er det opp til
eierkommuneneå gjøre sine egnevurderinger .
Den regionalekreftkoordinatorfunksjonen
ble løftet somsaki Orkdal regionråd i september
2018 hvor det ble tatt initiativ til en videreføringav funksjonenut 2019i en «mellomfasei
drift av SiO samarbeidet».Dette for å sikre kontinuitetog unngå«hull i tilbudenetil våre
innbyggere».Sakenvektlavidereat regionrådetinnen utgangenav 2019 skal «vurderebehov
for opprettelseav en fast stilling somkreftkoordinatorog hvor stor en evt. stilling bør være».
Kommunenei r egionrådettilsluttet seginitiativet og regional kreftkoordinatortiltrådte den
nyeprosjektstillingen11. februar 2019.
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