
Vedlegg nr 1  Søknad om samhandlingsmidler – 

personsentrert palliativ omsorg 
 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Østfold og Høgskolen i Østfold søker med dette 

om samhandlingsmidler til et fagutviklingsprosjekt. Prosjektet inngår i et større forskningsprosjekt 

«Quality care at the end of life – Implementation and evaluation of a person centered care model for 

palliative care», et norsk – svensk samarbeid der blant andre Høgskolen i Østfold og Utviklingssenter 

for sykehjem og hjemmetjenester Østfold deltar. Det vil bli søkt finansiering for forskningsaktiviteten 

i prosjektet fra andre steder.     

 Vi ønsker å ta initiativ til å implementere modellen med personsentrert palliativ omsorg, de 6 S'ene 

på et hjemmesykepleiedistrikt, en palliativ avdeling i kommune og en sykehusavdeling. 

Personsentrert palliativ omsorg, de 6 S'ene, setter i system å ivareta den alvorlig syke og døende 

pasientens psykiske, sosiale og eksistensielle behov. Modellen vil styrke forberedende samtaler og 

brukermedvirkning i livets siste fase. Halden kommune har god erfaring med modellen, og i 

fagutviklingsprosjektet vil det bli innledet samarbeid for å lære av denne kommunens erfaringer.  

Fagutviklingsprosjektet kan bidra til utvikling av en felles palliativ kultur på sykehus og i 

kommunehelsetjeneste, som vil styrke arbeidet med helhetlige pasientforløp og forsvarlige 

overføringer av pasient mellom kommune og sykehus.  

I fagutviklingsprosjektet vil det bli arrangert to fagdager for personalet på de aktuelle 

tjenestestedene med forelesning, gruppearbeid og refleksjon. Mellom fagdagene vil personalet 

arbeide med konkrete oppgaver knyttet til implementeringen. 

For å sikre implementering vil prosjektet forankres i ledelsen på tjenestestedene. Ressurspersoner i 

palliasjon og kreftomsorg på de aktuelle tjenestestedene vil få som oppgave å motivere og veilede 

kolleger på egen arbeidsplass, og undervise nye kolleger. Prosjektet må også sees i sammenheng 

med Fylkesnettverk palliasjon og kreftomsorg der ressurspersonene møtes årlig for 

erfaringsutveksling og systematisk arbeid med kompetanseutvikling.  

Prosjektet evalueres gjennom å innhente pårørendes erfaringer, og gjennom forskningsaktiviteten. 

Det vil bli publisert flere forskningsartikler fra prosjektet «Quality care at the end of life – 

Implementation and evaluation of a person centered care model for palliative care». 

Budsjett 
 

Post Merknad  SUM kostnad 

25% stilling 
prosjektleder, 6 
måneder, 30% sosiale 
utgifter 

Prosjektleder 
underviser på fagdager 
og koordinerer 
aktivitetene i 
fagutviklingsprosjektet.  

79 000 kr 

Personalets deltakelse 
på fagdager  

Tjenestestedenes 
egenandel 

 0 kr 

Kursmateriell     2000 kr 

SUM KOSTNAD  81 000 kr 

USHT andel  40 500 kr 



SUM SØKNADSBELØP  40 500 kr 

 

Referanse:  
Ternestedt B-M, Østerlind J. De 6 S:n – en modell før personsentrerad palliativ vård.  Andershed, BM 

Ternestedt & C Håkanson (Red), Palliativ vård: Begrepp och perspektiv i teori och praktik2013. p. 475-

491. 

 

 

 


