
 

 

 
 
Søknad om samhandlingsmidler 2017 – SØ og kommunene i Østfold 
 

Tittel på tiltaket Personsentrert palliativ omsorg, de 6 S'ene  
Navn på søker       Håkon Johansen 
Angi forankring og navn på 
ansvarlig virksomhet/enhet 

     Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Østfold 

Navn på samarbeidsparter 
- hvem deltar fra kommune, SØ og 
brukere 

Høgskolen i Østfold. Deltaker fra kommune og SØ ennå ikke avklart. 

Prosjektansvarlig/  
Kontaktperson 
 

Navn:           Håkon Johansen 

     Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Østfold 

Adresse:      Edwin Ruuds v 4, 1850 Mysen 

Telefon:           908 50 670    

E-post:           hakon.johansen@eidsberg.kommune.no 

Beskrivelse av prosjekt 
- inkl. bakgrunn for ideen  

     Se vedlegg 

Mål/hensikt (målgruppe)      Implementere modellen med personsentrert palliativ omsorg, de 6 

S'ene på et hjemmesykepleiedistrikt, en palliativ avdeling i kommune og 

en sykehusavdeling. Hensikten med prosjektet er økt tjenestekvalitet.  
Er det undersøkt om andre 
allerede har realisert dette 
tiltaket?  
- gi utfyllende informasjon 

     Halden kommune har innført modellen med personsentrert 

palliativ omsorg, og det vil bli innledet samarbeid for å lære av deres 

erfaringer.  

Redegjør kort for metodikken 
som er tenkt benyttet 

     Se vedlegg 

Forventet nytteverdi for 
brukere/pasienter 

      Personsentrert palliativ omsorg 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. 
Forventet økonomisk gevinst 
- Viktig for overføring drift 

      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. Dette vil først og fremst bidra til 

økt tjenestekvalitet, men kan også tenkes å gi en økonomisk gevinst ved 

mer forsvarlig nivå på behandlingsintensitet på sykehus.  
Plan for implementering i 
drift - bruk av funn 

     Se vedlegg.  

Beskriv overføringsverdi      Erfaringer fra fagutviklingsprosjektet vil bli brukt som inspirasjon 

og kunnskapsbank for andre tjenestesteder i Østfold. Fylkesnettverk for 

ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg vil ha en viktig rolle her.   
Hvordan skal prosjektet 
evalueres 
- inkl. monitorering/ 
rapportering under veis 

Prosjektet evalueres gjennom å innhente pårørendes erfaringer, og 

gjennom forskningsaktivitet i prosjektet «Quality care at the end of life – 

Implementation and evaluation of a person centered care model for 

palliative care». Det vil bli publisert flere forskningsartikler fra 

forskningsprosjektet.  
Prosjektets totale 
budsjett 
- inkl. egenfinansiering 

     81 000 kr 



 

 

Søknadssum for denne 
søknad 

     40 500 kr 

Milepælsplan  
- prosjektets lengde 

     Prosjektet vil pågå over 6 måneder.  

Ev vedlegg 
- angi navn og nummer 

      Vedlegg nr 1 Søknad om samhandlingsmidler – personsentrert 

palliativ omsorg 
Søknaden med ev vedlegg sendes på e-post til sekretariatet for administrativt samarbeidsutvalg 
Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no                              
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