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Prosjektdefinisjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunn: 

Bakgrunnen for dette fagutviklingsprosjektet er å få mer 
kunnskap om bruken av PICC-line og MID-line katetre og 
kateterrelaterte komplikasjoner etter utskrivelse fra sykehuset. 
PICC-line kateter er et sentralt venekateter (SVK) som legges inn 
ultralydsveiledet via en vene i overarmen. Det kan brukes som 
alternativ til VAP- (veneport) og SVK-innleggelser. MIDline 
legges inn ved tilsvarende teknikk, men er i motsetning til 
PICCline et perifert kateter. Ved SØ legges de aller fleste PICC-
line og MIDline av anestesisykepleiere som er opplært i dette. 
Noen av anestesilegene legger også disse venekateterne. Et 
PICCline kateter kan ligge over ett år, mens et MIDline kateter 
kan ligge inntil 4 uker. Katetervirksomheten ved SØ er 
omfattende og økende. I 2021 år ble det lagt 697 PICC-line 
katetre og 187 MIDline katetre. 
 
Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av 
intravaskulære katetre peker på forebyggelse, behandling og 
pleie av intravaskulære infeksjoner som en obligatorisk del av 
virksomhetens infeksjonskontrollprogram, og sier at 
helseinstitusjonen skal ha etablert et system for overvåking av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner. Veileder for forebygging av 
infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre - FHI. 

Oppfølging av pasienter med iv kateter for middels- og 
langtidsbruk (SVK, PICCline, MIDline og evnt VAP, Hickman) 
omfatter mer enn å se på infeksjoner. En annen kateterrelatert 
komplikasjon er dyp venetrombose (DVT). Vi vet videre lite om 
hvor lenge PICC-line kateterne ligger og er i bruk. Blant 
pasienter i PAPIC studien har 72,9 % fortsatt PICCline/MIDline 
etter 14 dager (her er forholdet PICCline- MIDline ukjent). Vi vet 
ikke hvor mange kateter som går tett, blir utilsiktet seponert 
eller fjernet fordi behandlingen er avsluttet. 

 

Leonardsen et al (2020): Patient experiences with peripherally 
inserted venous catheters- a cross- sectional, multicentre study 
in Norway.  

https://doi.org/10.1002/nop2.448 
 
Vi vet også at et stort antall pasienter utskrives fra SØ med 
PICC-line og MIDline. I PAPIC studien kartla vi hvor mange 
respondenter som var utskrevet 14 dager etter at de hadde fått 
PICCline/MIDline, og vi fant at 76,3% utskrevet etter 14 dager. 
Det vil derfor ikke være mulig å finne alle ønskede opplysninger 
i journal. Vi vet ikke hvor lenge pasientene har kateteret, og 
ikke om det oppstår kateterrelaterte 
komplikasjoner/problemer, med mindre vi (PICC-line gruppa) 
blir informert. 

Det store antallet pasienter som skrives ut med intravenøst 
kateter, utfordrer SØ når det gjelder generelle 

https://doi.org/10.1002/nop2.448
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infeksjonsforebyggende tiltak. Ifølge veilederen skal «før 
utreise fra sykehus, ..pasienter med intravaskulære katetre og 
deres omsorgspersoner, få opplæring i nødvendige tiltak for å 
hindre infeksjon og sikre trygg bruk av utstyret, samt 
informeres om hvor de kan henvende seg om de har spørsmål.» 

Målsetting med prosjektet er å; 

- kartlegge forekomst av kateterrelaterte infeksjoner ved 
bruk av picc-line/MIDline 

- hvor mange kateterrelaterte infeksjoner det er 
- kartlegge forekomst av dyp venetrombose 
- om rett kateter legges på rett indikasjon?  

o hvordan samsvarer henvisningen til kateter 
med hva det faktisk brukes til og hvor lenge 
kateteret ligger. 

- kartlegge andre problemer som tett kateter og/eller 
forskyvning  

- etablere grunnlag for å måle effekt av eventuelle tiltak 
Metode 

Prosjektet vil gjennomføres som telefonintervju med aktuelle 
pasienter i en periode på ett år. Det vil fortrinnsvis bli innhentet 
muntlig samtykke der det er mulig. Det vil bli satt av to dager til 
prosjektet per uke. 

Det vil også bli nødvendig å hente opplysninger fra pasientens 
journal. 

 

Datasikkerhet 

Da dette er et fagutviklingsprosjekt, så vil det ikke bli søkt 
ytterligere om tillatelse til å bruke dataene til forskning. All 
informasjon fra pasienter vil bli lagret forsvarlig i 
prosjektperioden, og vil bli slettet etter prosjektavslutning. 

Prosjektmål: 

Hensikten er å øke kunnskapen om pasienter som blir skrevet 
ut med picc-line katetre. Hvor lenge har de det inneliggende, 
og hvilke komplikasjoner er observert. 
 
Effektmål: 
Pasienter kan skrives ut og følges opp hjemme med intravenøs 
tilgang som tåler de fleste medikamentløsninger. 
 
Resultatmål: 
Kunnskap om kvaliteten på oppfølgingen av pasienter som har 
piccline etter utskrivelse fra sykehuset. 

Strategisk forankring: 

I henhold til overordnet plan for fag og kompetanse i SØ (2021-
2022) så er kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten 

til kommunene et prioritert område. 

Føringer og rammebetingelser: Veileder for forebygging av infeksjoner (FHI) 

Risiko: Tilstrekkelig med tid til å gjennomføre prosjektet. 

Prosjekttoleranser:  

Hovedinteressenter: Sykehuset Østfold, pasienter og samarbeidende kommuner. 
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Eksterne avhengigheter og 
grensesnitt: 

Kommuner innenfor SØ sitt opptaksområde. 

 

Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse med fokus på kost/ nytte)  
Her konkretiseres informasjonen knyttet til kvantitative og kvalitative gevinster samt 
investeringsbehov. 

Kostnadsestimat 7,5 timer per uke x 50 uker x 328 kr/time = 123 000 

Forventede gevinster 
(finansielle) 

 

Forventede gevinster 
(ikke finansielle) 

  

 

Hovedmilepæler 

 

Nr: Milepæl:                              Dato: 

M1 Godkjenning av prosjektplan 1 mars 2022 

M2 Prosjektstart                             21 mars 2022 

M3 Midtevaluering  

M4 Prosjektavslutning               20. mars 2023 

M5 Rapportskriving                             Mai 2023 

M6   

M7   

M8   
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Sak s013-22 Revisjon av smittevernavtalen 

 
 

AVTALE OM FAGLIG BISTAND INNEN SMITTEVERN  
TIL HJEMMEBASERTE TJENESTER, LEGEVAKTER OG 

KOMMUNALEINSTITUSJONER 

 
Mellom …………….. kommune og Sykehuset Østfold HF er inngått nedstående avtale om bistand og 
rådgiving innen smittevern. 
 

MÅL 
Avdeling for smittevern ved Sykehuset Østfold HF (SØ) vil bistå kommunen slik at den oppfyller krav 
som er nedfelt i Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, med hjemmel i lov av 5. august 
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (”Smittevernloven”). Det vises til § 1-2 første ledd; 
§ 2-1; § 2-4 og § 3-2 i forskriften.  
Medisinsk sett er formålet med bistanden å forebygge at pasienter / beboere og ansatte ikke påføres 
helsetjenesteassosierte infeksjoner, og å hindre spredning av smittsom sykdom og multiresistente 
bakterier. 
 

OMFANG OG FAGLIG INNHOLD  
Avtalen gjelder legevakt, kommunale/interkommunale institusjoner (helsehus, sykehjem) samt 
omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. 

Avdeling for smittevern ved SØ har ansvar for det faglige innhold av avtalen. 1,8 stilling 
hygienesykepleier ansatt i smittevernavdelingen har kommunalt smittevern som hovedarbeids-
område og er kommunens hovedkontakter og smittevernfaglige rådgivere. 
Infeksjonskontrollprogrammet er sentralt i dette arbeidet, jfr. også forskriftens innhold. Avdeling for 
smittevern utarbeider og vedlikeholder et overordnet infeksjonskontrollprogram tilpasset de 
kommunale institusjonene/tjenestene.  
Kommunen er selv ansvarlig for en eventuell lokal tilpasning av infeksjonskontrollprogrammet, samt 
for implementeringen. Den faglige bistanden fra Avdeling for smittevern SØ fritar ikke kommunen for 
juridisk ansvar på smittevernområdet.  
 
Bistanden består av følgende hovedelementer: 

 Etablering av et overordnet infeksjonskontrollprogram som revideres av Avd. for smittevern 
hvert annet år, eller hyppigere ved behov. Programmet skal inneholde alle nødvendige tiltak for å 
forebygge infeksjoner og smittespredning, samt håndtere infeksjonsutbrudd og bærerskap med 
multiresistente bakterier hos pasienter og ansatte. 

 Ledere av de kommunale virksomhetene har ansvar for at alt personell har kjennskap til 
infeksjonskontrollprogrammet og dets innhold, samt at infeksjonskontrollprogrammet benyttes i 
den daglige pleie og omsorg. 

Hygienesykepleier har ansvar for å formidle innholdet i nye og reviderte lover, forskrifter, 
retningslinjer og veiledere innen smittevern til de smittevernansvarlige legene og kommunale 
institusjonene/tjenestene i kommuner som har inngått avtale. Avdelingen sender ut halvårlige (?) 
nyhetsbrev. 
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 Håndtering av infeksjonsutbrudd beskrives i infeksjonskontrollprogrammet. Ved behov vil 
hygienesykepleier og ledelsen ved virksomheten(e), og evt. også smittevernoverlege SØ og 
smittevernansvarlige lege i kommunen(e), samarbeide om smitteoppsporing og iverksetting av 
nødvendige tiltak inkl. undervisning og opplæring.  

 Kommunal leder skal utpeke et antall smittevernkontakt(er) tilpasset institusjonens/tjenestens 
behov. Disse gis opplæring i smittevern fra Avd. for smittevern og videreformidler kunnskap til 
kolleger gjennom intern opplæring som en del av sine oppgaver. 

 Avtalen forutsetter at begge parter tilrettelegger for minst ett årlig møte mellom Avd. for 
smittevern og ledere/smittevernkontakter ved de kommunale institusjonene/tjenestene. 

 Avtalen forutsetter at begge parter tilrettelegger for minst ett årlig besøk ved hver av 
institusjonene. Varighet og hyppighet tilpasses institusjonens størrelse. Hygienesykepleier 
gjennomfører internundervisning og «hygienerunder» ved behov. 

 Avd. for smittevern arrangerer to heldags smittevernkurs per år for hhv. hjemmebaserte 
tjenester og for institusjoner. Kursene er primært for ledere og smittevernkontakter men er åpne 
for alle kommunalt ansatte. Det beregnes ingen kursavgift for deltakere fra kommuner med 
smittevernavtale. 

 Avdeling for smittevern kaller inn kommuneoverleger/smittevernleger til halvårlige digitale 
møter med smittevernfaglige tema.   

 Hygienesykepleier kan møte smittevernlege i hver enkelt kommune halvårlig for statusoversikt, 
dette avtales etter behov. 

 Smittevernoverlege og hygienesykepleier tilbyr opplæring i insidensregistrering av infeksjoner og 
antibiotikabruk til kommuner/institusjoner ved behov 

 Avdeling for smittevern forplikter seg til å levere en årsrapport ved årsskifte.  

 

ØKONOMI 
Sykehuset Østfold tilbyr disse tjenestene etter en refusjonsordning fra avtalekommunene til selvkost. 
Refusjonen skal dekke: 

a) lønn for 1,8 hygienesykepleier  

b) reisegodtgjørelse  

c) sykehusets utgifter til kursvirksomhet, inkl. kursmateriell i henhold til avtalen  

d) øvrig kontorrekvisita. 

 
Kommunene dekker selv reise- og oppholdsutgifter for egne deltakere på kurs i regi av SØ. 

Refusjonens størrelse beregnes ut fra antall innbyggere i hver kommune. For 2023 stipuleres 
refusjonen å utgjøre kr. ….. per innbygger i kommunen, basert på folkemengde pr. 1. januar i henhold 
til SSB. Refusjonsbeløpet kan justeres for neste kalenderår ut fra dokumenterte faktiske utgifter inkl. 
lønnsreguleringer inneværende år, med varslingsfrist innen 1. november året før. 

 

TAUSHETSPLIKT 
Personell ved Avdeling for smittevern er pliktig, i henhold til gjeldende lov, å iaktta taushet om det de 
får vite om menneskers legems- eller sykdomsforhold under utøvelse av sitt arbeid etter denne 
avtalen. Ved overvåking av infeksjonsforekomst skal slike opplysninger ikke kunne spores tilbake til 
den enkelte pasient/beboer. Hvis det foreligger eller reises tvil om personvernet ivaretas skal 
Datatilsynet godkjenne enhver registreringsordning. 
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IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET 
Denne avtalen gjelder fra …-2022 og videre for ett kalenderår ad gangen, dersom den ikke helt eller 
delvis er sagt opp av en av partene innen 1. juli året før. Avtalen er utferdiget i to eksemplarer med 
ett eksemplar til hver av partene. Avtaleteksten er godkjent av Faglig samarbeidsutvalg i sak …2022 

 

 

For ………………kommune    For Sykehuset Østfold HF  

 
 
………………………………….                …………………………………. 
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Sak s017-22 Avtale om kompetansenettverk i palliasjon og kreftomsorg i Østfold 

 

 
 

Avtale om kompetansenettverk for  
Ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i Østfold 

 
Formål med avtalen er å bidra til høy kvalitet i arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter i 
Østfold helsefellesskap gjennom spredning av kunnskap og erfaring fra spesialistmiljøene til 
kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Kompetansenettverket gir en stabil struktur med 
ressurssykepleiere med definerte oppgaver innen kvalitetssikring og kompetanseheving. 
Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i Østfold er et samarbeid 
mellom Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold, kommunene i Helsefellesskapet Østfold 
og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold). 
 
Ansvarsfordeling 
 
Partnerne forplikter seg til å: 
Tilrettelegge for å etablere funksjonen ressurssykepleier i hver enhet i kommune, sykehjem og 
sykehus som har pasienter med behov for palliasjon.  
Kreftsykepleier/palliativ sykepleier ansatt i kommunen/ avdelingen bør inneha denne funksjonen. 
Det er opp til den enkelte enhet å velge den/de personer som er best egnet og har et engasjement i 
forhold til pasientgruppen. Medlemmene i nettverket er kontakt- og ressurspersoner for feltet i sin 
organisasjon. 
Partnerne skal dekke egne utgifter til deltagelse og drift av nettverkene. 
Driftsgruppen forplikter seg til å: 

 Lage og holde ajour en overordnet handlingsplan for arbeidet i nettverket inkludert 
kompetanseplan og funksjonsbeskrivelse for ressurssykepleier. 

 Holde listen over ressurssykepleiere og nettside for kompetansenettverket oppdatert 
(Sykehuset Østfold sin nettside og Facebook).  

 Videreformidle aktuelle nyheter til ledere av lokale nettverk. 

 Arrangere felles årlig fagdag for ressurssykepleierne i Helsefellesskapet Østfold 
(Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg).  

 Tilby introduksjonskurs til nye ressurssykepleiere for å sikre felles forståelse av 
ressurssykepleiers oppgaver og rolle og hva arbeidsgiver skal legge til rette for (Grunnkurs 
palliasjon).  

Leder av lokale nettverk forplikter seg til å:  

 Lage en årlig plan for aktiviteten i det lokale nettverket og sende denne til Driftsgruppen. 

 Arrangere lokale samlinger for ressurssykepleierne jfr. Kompetanseplan. 

 Videreformidle aktuelle nyheter til ressurssykepleierne. 

Arbeidsgiver/nærmeste leder forplikter seg til å: 

 Legge til rette for deltakelse på samlinger for ressurssykepleiere. 

 Gi ressurssykepleieren tid og mulighet innen ordinær arbeidstid til å utøve sin rolle. 

 Oppnevne en ny ressurssykepleier dersom rollen fratres, og informere den lokale 
nettverkslederen om endringer. 
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 Kalle inn til et møte med ny ressurssykepleier for å avklare forventninger, planer og ønsker. 

 Ha årlige møter med ressurssykepleieren for planlegging og evaluering av arbeidet. 

Ressurssykepleieren forplikter seg til å: 

 Fungere som en ressurs for pasienter med behov for palliasjon og deres pårørende. 

 Delta på samlinger for ressurssykepleiere. 

 
 
Beskrivelse av Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i Østfold: 
 
Målsetting 
Kompetansenettverket skal bidra til høy kvalitet i arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter i 
Østfold helsefellesskap gjennom spredning av kunnskap og erfaring fra spesialistmiljøene til 
kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Kompetansenettverket gir en stabil struktur med 
ressurssykepleiere med definerte oppgaver innen kvalitetssikring og kompetanseheving.  
Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold har hovedansvar for Grunnkurs palliasjon. Kurset 
som går over tre dager, er et opplæringstilbud til nye ressurssykepleiere.  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har hovedansvar for Østfoldkonferansen 
Palliasjon og Kreftomsorg. Konferansen er en årlig nettverkssamling for ressurssykepleierne, men er 
også åpen for andre deltakere.  
 
Driftsgruppen  
Driftsgruppen lager og holder ajour en overordnet handlingsplan for arbeidet i nettverket inkludert 
kompetanseplan og funksjonsbeskrivelse for ressurssykepleier. Den har ansvar for å holde listen over 
ressurssykepleiere og nettside for kompetansenettverket oppdatert (Sykehuset Østfold sin nettside 
og Facebook). Driftsgruppen oppnevner programkomitè for Østfoldkonferansen Palliasjon og 
Kreftomsorg.   
Driftsgruppen ledes av fagutviklingssykepleier, Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold. 
Lederskapet går på omgang mellom sykehuset og kommunene med bytte av leder annethvert år.  
Driftsgruppen møtes fire ganger hvert år.   
 
Deltakere:  
Representant for Kreftforeningen 
Èn representant for ressurssykepleier på sengepost på SØ 
To representanter for lederne av lokale nettverk (èn liten og èn stor kommune).  
Representant for Kompetansetjeneste lindrende behandling, Helse Sør-Øst (KLB) 
Representant for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold) [USHT] 
 
Lokale nettverk  
Formålet med lokale nettverk er erfaringsutveksling, kompetanseheving og støtte til 
ressurssykepleieren i å fungere etter funksjonsbeskrivelsen (Anbefaling til funksjonsbeskrivelse for 
ressurssykepleier i palliasjon). Hver enkelt leder av de lokale nettverkene er ansvarlig for den 
praktiske driften i sitt nettverk og lager en plan for aktiviteten. Aktivitetsplanen sendes til leder for 
Driftsgruppen.  

 Indre Østfold (Indre Østfold kommune, Marker og Skiptvet kommuner) 

 Halden og Aremark kommuner 

 Sarpsborg kommune  

 Fredrikstad kommune, hjemmetjeneste og Hvaler kommune 

 Fredrikstad kommune, institusjon 

 Moss og Våler kommuner  

 Råde kommune 

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Anbefaling%20til%20funksjonsbeskrivelse.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslb/Documents/Anbefaling%20til%20funksjonsbeskrivelse.pdf
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Programkomitè for Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg  
Driftsgruppen oppnevner leder og medlemmer i programkomiteen.  
Konferansen planlegges arrangert årlig. Programkomiteen innhenter innspill etter behov fra 
ressurssykepleiere i kommunene, kreftkoordinatorer, fra Høgskolen i Østfold, sykehusprest/ diakon, 
fysioterapeut og fastlege/ sykehjemslege for å sikre en tverrfaglig innretning av konferansen.   
Konferansens hovedmålgruppe er ressurssykepleierne i Sykehuset Østfold helseforetaksområde, men 
andre fagpersoner er også velkommen. 
 
Ressursledergruppen  
Formålet med Ressursledergruppen er kompetanseheving, erfaringsutveksling og innspill til 
driftsgruppen. Ressursledergruppen møtes annenhver måned. 
 
Ressursledergruppen ledes av fagutviklingssykepleier, Senter for lindrende behandling, SØ. Her deltar 
lederne av de lokale nettverkene som også ofte er kreftkoordinator/ kreftsykepleier i kommunen. 
Øvrige kreftkoordinatorer. Ressurssykepleierne på SØ. Representant for USHT.   
 
Illustrasjon for Kompetansenettverk av ressurssykepleiere i Østfold helsefellesskap:  
  
 

 
 
 
 
Begrensninger i avtalen 
USHT sitt engasjement i Kompetansenettverket forutsetter at USHT får årlige tilskudd fra 
Statsforvalter og Helsedirektoratet til sin virksomhet.  
 
Gjensidig oppsigelsesfrist 
Partene har en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.  
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Sak s021-22 Statistikk avviksmeldinger 
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Samhandlingsavvik kan meldes på følgende punkter: 

 
 
 
 
 


