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Tilskuddsordningen er etablert 
for å styrke kvaliteten i tilbudet 
til personer med behov for 
lindrende behandling og omsorg 
og deres pårørende, og for å 
bidra til kompetanseoppbygging 
i kommunene.

Målgruppen er ledere og ansatte 
i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, som arbeider 
med tjenester til pasienter med 
behov for lindrende behandling 
uavhengig av diagnose. 
Ordningen gjelder også 
pårørende

Mål med tilskuddet



Det gis tilskudd til:

kvalitetsutviklingsarbeid, inkludert 
kompetanseheving i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, som for eksempel 
implementering av nye organisasjonsformer og 
verktøy. Det kan også gis tilskudd til samlet 
kompetanseheving i en region.

Det gis ikke tilskudd til drift av helse- og 
omsorgstjenester eller til formell 
videreutdanning og studier. For tilskudd til 
videreutdanning, se Kommunalt kompetanse-
og tjenesteutviklings-tilskudd



8 pågående prosjekter som fikk midler i 2022:

• Hitra kommune 2022-2023: 
Implementering av forhåndssamtaler ved 
Hitra sykehjem

• Levanger kommune 2022-2024: Innføring 
av kommunalt palliativt team

• Molde kommune 2020-2022: Opprettelse 
av palliativ koordinator for blant annet 
innføring av palliativ plan

• Ålesund kommune 2020-2022: Innføring av 
kartleggingsverktøyet CSNAT i samarbeid 
med kreftavdeling, Ålesund sykehus

• Aukra kommune 2021-2024 Fra floskel til 
handling - rett pasient på rett sted - innføring av 
forhåndssamtaler gjennom bruk av palliativ 
plan (på vegne av alle ROR-kommuner)

• Nærøysund kommune 2021-2023 Øke 
kompetansen til alle ansatte i hjemmetjenesten 
og institusjon for å sikre god og lik omsorg ved 
livets slutt

• Tingvoll kommune 2022-2023: Innføring av Livets 
siste dager og etablere en ressursgruppe

• Ørland kommune 2020-2022: Ivaretakelse av 
barn og søsken som pårørende



Praktisk informasjon

• Søknads og rapporteringsfrist er 1. mars 2023

• Kommuner oppfordres ved utforming av prosjekt og søknad til å søke råd og 
veiledning hos Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og/eller det 
regionale kompetansesenteret for lindrende behandling:

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt-Norge - St. Olavs hospital 
(stolav.no)

• Informasjon, regelverk, mal for rapportering og mal for søknad:

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets 
slutt. | Statsforvalteren i Trøndelag

https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetansesenter-i-lindrende-behandling-midt-norge
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Tilskudd/2023/03/tilskudd-til-kompetansehevende-tiltak-innen-lindrende-behandling-2023/


• En del av covid-tilskuddene, med mål 
om å motvirke ensomhet blant 
sårbare eldre under pandemien.

• To ordninger:

•Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet 
(hjemmeboende)

•Aktivitetstilbud og besøksverter(beboere 
ved helse og velferds-senter, 
omsorgsbolig)

Sluttrapportering med frist 
01.03.2023

Ingen mulighet for ytterligere 
overføring av midler.

Sendes til:

sftlpost@statsforvalteren.no

Merkes med tilskudds-nummer som 
opplyst i tildelingsbrev.

Tiltakspakke sårbare eldre 2020-2022
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