
«Fra floskel til handling -

Rett pasient på rett sted»

Planer for 2023



Planer Mål Måles ved:

Fortsette undervisning til helsepersonell i 

kommunehelsetjenesten. Fokus på demensomsorg og bo-

tjenesten, i tillegg til sykehjem og hjemmetjeneste.

At flest mulig ansatte har kjennskap til, og kunnskap om 

forhåndssamtaler og palliativ plan, og kan tilby dette til pasienter 

med behov.

Har det vært undervisning til ansatte i :

- Hjemmetjeneste        - Sykehjem

- Demensomsorg          - Botjeneste

- Dagsenter

Kartlegge bruken av forhåndssamtaler og palliativ plan i 

kommunene, både til kreftpasienter og andre.

At alle pasienter med behov for forhåndssamtaler og palliativ plan 

får tilbud om dette, uavhengig av diagnose og bosted. 

Innhente opplysninger i kommunene.

Sykehjem og hjemmetjeneste ble kartlagt i 2022, gjentas i 

2023

Kartlegge nytten av forhåndssamtaler og palliativ plan for 

brukere / pårørende og for helsepersonell både i 

kommuner og i sykehus.

Få kjennskap om hvilken nytte pasienter og pårørende har av 

forhåndssamtaler og palliativ plan.

Få kjennskap til / erfaringer rundt hvilke nytte helsepersonell 

opplever ved bruk av forhåndssamtaler og palliativ plan.

Intervju / spørreskjema til pasient/pårørende.

Spørreskjema til ansatte i kommuner og sykehus, som 

har brukt forhåndssamtaler og palliativ plan.

Informasjon / opplysning om forhåndssamtaler og palliativ 

plan til innbyggerne i Romsdalskommunene. Ta kontakt 

med eldreråd, videregående skoler, høgskolen i Molde, 

bruke media, dele ut brosjyrer, samarbeid med 

frivilligsentraler / andre frivillige organisasjoner.

Informasjonsfilm om palliativ plan sendt til alle 

kommunene. Denne kan brukes på legekontor o.l

Brosjyrene er også delt.

• Å spre informasjon om og nytten av forhåndssamtaler og 

palliativ plan ut til innbyggere.

• At elever ved helsefaglige utdanninger ved Vgs. får 

undervisning om forhåndssamtaler og palliativ plan.

• At studenter ved sykepleier og vernepleierutdanningen ved 

Høgskolen i Molde får undervisning om forhåndssamtaler og 

palliativ plan.

- Antall klasser ved vgs. som har fått undervisning.

- Antall klasser ved Hi-Molde som har fått 

undervisning.

Videre samarbeid med ressursgruppen for palliativ plan i 

Møre og Romsdal.

Spre samme informasjon om forhåndssamtaler og palliativ plan til 

alle kommunene i Møre og Romsdal.

Film og brosjyre utarbeidet i prosjektet er allerede delt.
Fortsette samarbeid med kreft og palliasjonskoordinatorer 

i alle 5 kommunene

Lik informasjon, lik undervisning, nå ut til samme ansatt og 

pasientgrupper. Tilhørighet og eierskap til prosjektet.
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Kartlegge innleggelser i sykehus fra sykehjem og 
hjemmeboende med kommunal hjelp

Holde kontakt med ressurspersoner i kommune / helseforetak / HIMolde for videre implementering

Undervisning / erfaringsutveksling med helsepersonell om systematiske forberedte forhåndssamtaler med bruker og pårørende

Svar på kartlegging 
foreligger

Prosjektet 
er halvveis

Kartlegge dagens bruk av innkomstsamtaler, 
forhåndssamtaler og palliativ plan i kommunene

Delta / drive videre undervisning / fagdager

Undervisning / erfaringsutveksling med helsepersonell om palliativ plan, innhold,  dokumentasjon

7

Epikriser, Elektroniske overføringer, aktiv bruk av Palliativ plan

Få verktøy for dokumentasjon av Forhåndssamtale 
og palliativ plan inn i helseplattformen.

Kartlegge nytten av forhåndssamtaler og  Palliativ plan for pasienter / pårørende og ansatte i 
kommunehelsetjenesten

Demensomsorg
Bo-tjenesten

Dialog rundt nytten av videokonsultasjoner i sykehjem - hjemmetjeneste

Informasjon til innbyggere
Ta kontakt med eldreråd, vg skoler, media

Fortsette integrering / samarbeid gjennom 
ressursgruppen for palliativ plan i M og R


