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Målet med stortingsmeldingen:

• mer åpenhet om døden, å synliggjøre døden som en del av livet

• lindrende behandling og omsorg med en helhetlig tilnærming
• mer medvirkning og valgfrihet i det lindrende tjenestetilbudet

• de som ønsker det får dø i eget hjem



• Nasjonale faglige råd om lindrende behandling i livets sluttfase 

• Palliasjon i kreftomsorgen

• Nasjonal pårørendeveileder

• Mld. St. 15 (2017-2018) Kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet

• Demensplan 2025

• Kompetanseløft 2025

Andre sentrale nasjonale føringer

03.02.2023

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lindrende-behandling-i-livets-sluttfase
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
https://levehelelivet.utviklingssenter.no/kunnskap-og-kompetanse/meld-st-15-leve-hele-livet-en-kvalitetsreform-for-eldre
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2025/id2788070/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kompetanseloft-2025
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Mål for tilskuddet og målgruppe

➢ Styrket kvalitet i tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling 
og omsorg og deres pårørende

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

➢ Målgruppen er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg, 
uavhengig av diagnose, og deres pårørende. Ledere og ansatte i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten.
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Hvem kan søke?

➢ Kommuner og bydeler kan søke

➢ Flere virksomheter fra samme kommune kan søke

➢ Krav til lederforankring, og samordning av søknadene fra kommunen

Tillegg og presiseringer:

➢ Ved interkommunale tiltak/prosjekter må en enkelt kommune stå som formell søker

➢ Ved interkommunale tiltak/prosjekter bør samarbeidsavtale legges ved søknaden.
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Hva kan det gis tilskudd til?

• Kvalitetsutviklingsarbeid

• Kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, eller samlet i en 
region

• Implementering av nye organisasjonsformer

• Implementering av nye verktøy
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Hva kan det ikke gis tilskudd til?

• Drift av helse- og omsorgstjenester

• Formell videreutdanning og studier (heller benytte kompetanse- og 

tjenesteutviklingstilskuddet)
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Søknadsprosessen

➢ Januar: Helsedirektoratet kunngjør ordningen på direktoratets nettside, og 

statsforvalteren lyser ut tilskuddet på egne nettsider

➢ Søknadsskjema, regelverk og rapporteringsskjema kan lastes ned fra våre nettsider

Tilskuddd kompetansehevende tiltak lindrende beh. og omsorg ved livets slutt

➢ Søknadsfrist 1. mars 2023

➢ Rapporteringsfrist (2022-midler) 1. mars 2023

➢ Søknad sendes sfvtpost@statsforvalteren.no (uten kopi til saksbehandler)

https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/tilskudd/2023/03/tilskudd-til-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt/
mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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Hva må søknaden inneholde? 

• Søkerens overordnede mål med tiltakene tilskuddet skal dekke

• Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes tilskudd til, med 

angivelse av prosjektets varighet (oppstarts- og sluttdato).

• Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå som med regnskap)

• Delfinansiering eller tilskudd fra andre instanser

• Egenfinansiering/ egeninnsats

• Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

• Søknaden skal signeres av rådmann/ kommunaldirektør, eller den som 

vedkommende har delegert myndighet til
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Behov for faglige råd og veiledning i 
forbindelse med søknaden? 

Kontakt: 

1) Kompetansesenter for lindrende behandling i Helse Sør-Øst, (KLB) Regional 

kompetansetjeneste for lindrende behandling,

Mail kslb@ous-hf.no. Telefon: 23026684

2) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i fylket

3) Evt. Janne Wikheim Aas/ Ellen Bang Andersen hos SFVT

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb
mailto:kslb@ous-hf.no
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Tildelingskriterier

Hovedkriteriet  (fra 2021) om å vise til at kommunen har politisk vedtatt hvordan reformen 
Leve hele livet, skal gjennomføres lokalt, eller at de kan dokumentere at de er i prosess 
fram mot et vedtak er tatt bort fra 2023.

Videre vurderes: 

➢ Hvordan tiltakene i prosjektet sees i sammenheng med nasjonale føringer, som 
Meld. St. (2019- 2020) Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. 

➢ Om prosjektet vurderes å være i tråd med målet for tilskuddsordningen, og 
hvordan det sannsynliggjør at tiltakene bidrar til å nå målet

➢ Hvordan prosjektet sikrer kvalitetsutvikling og kompetanseheving med 
overføringsverdi til andre kommuner, og samarbeid med USHT'ene

➢ Hvordan tiltakene skal implementeres i ordinær drift etter at prosjektperioden er 
over
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Søknadsbehandling

➢ Søknadene vurderes av statsforvalteren i samarbeid med Regionalt 
kompetansesenter for lindrende behandling (KLB)

➢ Innstillingen og beslutning om tilskudd fattes av statsforvalteren som er delegert 
myndighet til dette. 

➢ Statsforvalteren foretar utbetaling av tilskuddet

➢ Forespørsel/søknad om behov for overføring av ubrukte midler til neste driftsår. 
Sendes innen 31.12 i e-post til postmottak, med kopi til saksbehandler
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Rutiner for utbetaling og krav til rapportering

➢ Tilskuddet utbetales når akseptbrevet er returnert, utfylt og signert av 
tilskuddsmottaker

➢ Rapportering på måloppnåelse, sluttrapport/årsrapport pr 31.12 innen 01.03 
påfølgende år. Sendes til sfvtpost@statsforvalteren.no

➢ Regnskapsrapport og revisorkontroll og attestasjon pr 31.12 innen 01.04 
påfølgende år

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no


• Vurdering av måloppnåelse

• Beskrivelse av prosjektet og tiltakene som er utført

• Beskrivelse av resultater og grad av måloppnåelse

• Regnskap

• Revisorattestasjon

Hva må rapporteringen inneholde?

03.02.2023
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