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Tilskudd til 
kompetansehevende tiltak 
for lindrende behandling 
og omsorg ved livets slutt



• På landsbasis er det i 2020 bevilget 14 millioner kroner til ordningen. 

• Ordningen forvaltes av utvalgte fylkesmannsembeter. Det er Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark som behandler søknader fra kommuner i Vestfold og Telemark, Aust-Agder og Vest-
Agder. Tilskuddet forvaltes i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for lindrende 
behandling (KLB). 

• Tiltakene skal ses i sammenheng med «Leve med kreft» - Nasjonal kreftstrategi 2018 - 2022, 
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 
Primærhelsemeldingen, Omsorg 2020 og Demensplan 2020 og Kompetanseplan 2020

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for 
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt



Styrke kvalitet i tilbudet

Bidra til kompetanseoppbygging innen lindrende behandling og omsorg ved 
livets slutt i kommunene:

• ved å støtte prosjekter som sikrer kvalitetsutvikling, fagutvikling og 
kompetanseheving med overføringsverdi

• indirekte målgruppe er alle pasienter som har behov for lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt 
deres pårørende.

Geografisk spredning av kommunale prosjekter

Inkludering av USHT i alle fylkene i regionen i planlegging, gjennomføring og 
spredningsarbeid

Mål for tilskuddet
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Alle kommuner kan søke og vi ønsker at flere kommuner søker! 

I 2019 søkte disse:

Av 9 kommuner i Vestfold søkte USHT og 3 kommuner.

Av 18 kommuner i Telemark søkte 5 kommuner

Av 15 kommuner i Aust-Agder søkte USHT og 4 kommuner, 

Av 15 kommuner i Vest-Agder søkte 2 kommuner.

2 søknader ble innvilget fullt ut.

11 søknader ble innvilget helt eller delvis, hvorav 1 med tillegg av overført ubrukt tilskudd

Ingen søknader ble avslått

5 søknader med kun overføring av midler ble innvilget

Region Sør
Hvem kan søke – og hvem har søkt?
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Region Sør

Kommune Tittel på prosjekt

Bø
Tverrfaglige og helhetlige kompetansetiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Horten
Med fokus på livet – om trøst, lindring og en verdig død

Kragerø
Samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter for å sikre kontinuitet i tjenestetilbudet

Kristiansand
Simulering av forhåndssamtaler

Kviteseid
Kompetanseheving og oppstart av Livets siste dager

Larvik
Livets siste dager

Lillesand
De siste dager og timer – behandling, pleie og omsorg ved livets slutt

Lindesnes
Kompetanseheving for ansatte på institusjon og åpen omsorg innen lindring og pleie til alvorlig syke og døende og 

ivaretakelse av deres pårørende

Mandal
Lindring i helse- og omsorg

Tema for prosjektene Sør 2019
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Marnardal Kompetanseheving for ansatte på institusjon og åpen omsorg innen lindring og 
pleie til alvorlig syke og døende og ivaretakelse av deres pårørende

Re Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg i Re kommune

Sandefjord 1. Borte bra – hjemme best. Barnepalliasjon.
2. Implementering av elektronisk palliativ plan 

Skien Ambulerende kreftteam – Oppfølgingsteam for kreftpasienter og alvorlig syke. 

Songdalen 1. Innføring av kartleggingsverktøyet Mobid-2 i habiliteringstjenesten.
2. Innføring av palliativ plan

Vinje Observasjon av pasientar for å gje god palliasjon

Valle Kompetanse og rutiner ved livets slutt
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Januar-februar

Utlysning desember-januar, søknadsfrist og frist for rapportering (prosjektrapport og 
regnskapsrapport) på fjorårets prosjekter 1. mars.

Mars- april

Revisorattestert regnskap frist 31. mars 2021 (beløpsgrense for revisorgodkjenning økt til 
200 000 fra 2018)

Mai

Utsending av tildelingsbrev/avslag innen 31. mai

Juni

Aksept av vilkår som utbetalingsgrunnlag

Fortløpende utbetaling 

Oktober/november

Erfaringssamling – Ullevaal sykehus

Søknadsprosessen 
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