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Orientering om pakkeforløp hjem til styret SØ 08.11.21 
 

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for 
personer som lever med kreft, eller etter endt kreftbehandling. Pakkeforløpet skal favne alle med kreft 
(nydiagnostisert og residiv). 
 
Pakkeforløp hjem skal bidra til:  

 mer systematisk avdekking av pasientenes individuelle behov, dvs. behov som går utover den rent 
medisinskfaglige oppfølgingen – tilknyttet pasientens livssituasjon og med fokus på hva som er 
viktig for den enkelte pasient 

 at pasientenes behov blir fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre tjenesteytere, og 
plassering av ansvar for videre oppfølging  

 færre uønskede variasjoner i pasientenes oppfølging etter en kreftdiagnose, uavhengig av hvor i 
landet de bor 

 sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner  

 bedre samhandling mellom aktørene som har kontakt med kreftpasienter 

 økt trygghet for pasienter som overføres mellom tjenestenivåene. 
 
Dette vil kreve god dialog mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Fastlegen og 
koordinerende enhet vil ha en sentral rolle. 
 
Målepunkter 
Det er planlagt 2 målepunkter i spesialisthelsetjenesten (ved diagnose og ved oppstart kreftbehandling). De 
3 neste punktene registreres i kommunen; 

1. I forbindelse med oppfølging i kommunen etter oppstart av primær kreftbehandling. 
2. Ved avklaring av behov for videre oppfølging i kommunen og/eller nye behov (ca. 3 måneder etter 

samhandlingspunkt 1) 
3. Ved avklaring av behov for videre oppfølging i kommunen og/eller nye behov (ca. 1 år etter 

samhandlingspunkt 1) 
 
Arbeidet så langt 
2 medarbeidere i SØ har bidratt til utarbeidelse av handlingsprogrammet i regi av direktoratet. Arbeidet i 
sykehuset og samhandlingen med helsefeleskapet er påbegynt. 
 

Endelig utkast til pakkeforløp hjem er berammet til starten av desember. Det planlegges en forsiktig 
oppstart fra 1. januar 2022, men det vil ta noe tid å få dette implementert. 
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