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Anbefaling til funksjonsbeskrivelse for ressurssykepleier i palliasjon 

Beskrivelse 
Funksjonsbeskrivelsen bygger på Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 

(Helsedirektoratet 2019), samt Stortingsmelding 24 (2019 – 2020) om lindrende behandling og 

omsorg, herunder krav til kompetanseheving og spesialisert kunnskap innen fagfeltet i alle nivåer av 

helsetjenesten. 

Formål 
Bidra til at pasienter med behov for palliativ behandling i alle faser av sin sykdom, og deres 

pårørende, får et helhetlig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted. 

Ressurssykepleier skal: 

• være en lokal ressurs innen palliativ behandling og bidra til samhandling på tvers av 

tjenestene 

• øke og spre kompetanse, noe som vil føre til økt trygghet i personalgruppen 

Kvalifikasjonskrav  
Ressurssykepleier bør ha nødvendig kompetanse1 for å ivareta palliative pasienter som en del av sitt 

kliniske arbeid. Der det er ansatt kreftsykepleier eller sykepleier med videreutdanning eller master i 

palliasjon er det naturlig at vedkommende innehar funksjonen som ressurssykepleier.  

Ressurssykepleier oppfordres til å:  
• utvikle særlig kompetanse innen palliasjon. Gjennomføre introduksjonskurs (se beskrivelse i 

Felles kompetanseplan for ressurssykepleiere) og hospitering ved utnevnelse til 
ressurssykepleier   

• ta initiativ til, og gjennomføre årlige møter med sin leder. Her legges en plan og defineres 
mål for ressurssykepleiers arbeid 

• gi råd og veiledning til kolleger og ta initiativ til erfaringsutveksling og refleksjon på eget 
arbeidssted  

• delta på fagdager og samlinger i regi av nettverket for ressurssykepleiere i palliasjon 

• holde leder og kollegaer oppdatert om nyheter og referere fra fagdager og samlinger  

• melde fra til nærmeste leder og nettverksleder når funksjonen fratres  

 

Pasientrettet arbeid 
Ressurssykepleier bør: 

• fungere som en ressursperson for pasient og deres pårørende, eller veilede kolleger som har 
ansvar for pasientene 

• i samarbeid med leder bidra til gode rutiner for behandling og oppfølging av pasient og 
pårørende på eget arbeidssted 

• være bindeledd og bidra til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten for den enkelte 
pasient 

 

Samhandling og systemarbeid 
Ressurssykepleier bør: 

• sammen med leder bidra til at aktuelle rutiner og kliniske verktøy for kartlegging, oppfølging 
og pleie innføres og benyttes på eget arbeidssted 

• tilstrebe å ha oversikt over aktuelle tilbud til pasient og pårørende i eget område 

                                                           
nivå B i Nasjonalt Handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1  

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/kompetanse/sykepleiere

