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Målgruppe og mål for 
tilskuddsordningen
For hvem?

• Personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og deres pårørende.  

• Helsepersonell i kommunen som jobber med denne pasientgruppen.

Hensikt?

• Styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg uavhengig av 
diagnose.

• Bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner med mål om kompetanseoppbygging i 
kommunene



19.01.2022

Tildelingskriterier
• Skjønnsmessig vurdering

• I tråd med målet, synliggjort tiltak for å nå målene?

• Sikring av kvalitetsutvikling gjennom god fagutvikling og kompetanseheving med overføringsverdi til andre kommuner

• Forankring i kommunen

• Hvordan tiltakene ses i sammenheng med: "Leve med kreft", Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 og Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, Primærhelsetjenestemeldingen, og Demensplan 2025

• Bidra til å utvikle kompetanse på å følge opp pasienter i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten

• Hvordan prosjektet sees i sammenheng med aktiviteten i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

• Hvordan implementeres i ordinær drift etter prosjektperiode

• Prosjekter som sikrer god fagutvikling, kompetanseheving og har nasjonal overføringsverdi prioriteres
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Kompetanse-sentrene 
for lindrende behandling
Hvordan kan de bistå:

• Faglig veiledning

• Innspill til prosjektbeskrivelser

• Deltakelse i styringsgrupper

• Kontaktperson i Midt- Norge: 

Laila Skjelvan – Laila.Skjelvan@stolav.no
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Problemstillinger
• Egenfinansiering 

– Det søkes om stadig høyere beløp

– Realistiske budsjett ? Smått er godt
• Forhastede søknader- lite tid

• Opptatt i klinisk hverdag

• Manglende prosjektbeskrivelser

• Manglende prosjektleder

• Prosjektleder uten kompetanse på prosjektledelse- ikke vant med 

søknadsskriving

• Ildsjel uten nok myndighet og mandat

• Mangel på lederforankring?
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Hva ser vi etter?
• Prosjektbeskrivelser med klare rolle- og ansvarsfordeling

• Egenfinansiering

• Ledelsesforankring

• Samarbeid med fastleger og/eller tverrfaglige fra palliative 

team 

• Er tiltakene i samsvar med budsjettet? 

• Realistisk budsjett?

• Plan for videreføring i drift etter prosjektslutt?

• Prosjektleder?
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Prosjektbeskrivelse – innhold:

• Tittel på prosjektet

• Beregnet tidsperspektiv

• Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

• Hovedmålsetting og resultatmål 

• Fremdriftsplan

• Styringsgruppe og evt arbeidsgruppe

• Samarbeidspartnere og deres rolle

• Budsjett

• Evalueringsmetode og tidspunkt

• Planer for videreføring av tiltakene etter prosjektperioden
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Budsjett – hvilke kostnader 
dekkes ikke?

• Tildelte midler kan ikke brukes til hel- eller del finansiering 

av 

– Utdanning for enkeltpersoner som Doktorgrad-

stipendiat, Postdoktor, Master, annen videreutdanning

– Studier

• Innkjøp av utstyr eller databaseløsninger

• Nye stillinger



19.01.2022

Eksempel på kostnader 
som dekkes:
• Lønnsutgifter (prosjektleder)

• Reiseutgifter, arrangementer, møter og konferanser

• Konsulenttjenester/arbeidsgruppearbeid

• Trykking, publikasjoner

• Driftsutgifter, forbruksmateriell 

• Undervisning/kurs/folkemøter/fagdager

• Utvikling av læringsmoduler 
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Tema de senere år har blant annet vært:
• Innføring av E-læring

• Utarbeidet palliasjons APP i samarbeid med innovasjonssenteret i KS og 

palliativ team

• Utviklet videoforelesninger og refleksjonsoppdrag

• Etablering av kommunale palliative team

• Innføring av Livets siste dager

• Etablering av ressursnettverk, sykepleie, ergo/Fysio

• Lindrende skrin

• Håndbok i palliasjon

• Innføring av kartleggingsverktøy; EIR, CSNAT, ESAS, Palliativ plan 

forhåndssamtaler, samvalg

• På siste vakt: et samarbeid mellom sykepleie- og prestetjenesten



Kommune Prosjekttid Prosjekter 2021 

Aukra 2021-2023 «Fra floskel til handling- rett pasient på rett sted» (På vegne av alle ROR kommuner) - innføring 
av forhåndssamtaler gjennom bruk av palliativ plan

Holtålen 2021 «Revisjon av kreftplan og opprettelse av kreft-team i pleie og omsorgstjenesten»

Molde 2020-2022 «Etablering av kommunalt palliativ team»/ 2021: «Etablering av palliativ koordinator»

Nærøysund 2021-2022 «Øke kompetansen til alle ansatte i hjemmetjenesten og institusjon for å sikre god og lik 
omsorg ved livets slutt»
- Palliativ plan,- utarbeide prosedyrer, ettersamtaler ,  fagdager og veiledning 

Overhalla 2020-2021 «Å leve med Kreft- å dø hjemme når tiden er inne»- Innføring av CSNAT og medikamentskrin

Snåsa 2020-2022 «På pasientens prinsipper»-øke kompetanse, systematisering av informasjon og 
frivillige/sjelesørger/2021: ««Liv til dagene. Kompetente helsearbeidere, trygge pårørende og 
stødige frivillige bidrar til hjemmetid og hjemmedød»

Trondheim 2019-2021 «Innføring av palliativ plan»

Ørland 2020-2021 «Innføring av lindrende skrin, innsatsteam og kompetansehevende tiltak» /2021«Lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt» 
- Palliativ plan
- pilotprosjekt: Ivaretakelse av barn og søsken som pårørende 

Ørsta 2019-2021 «Etablering av ressursnettverk for fysio -og ergoterapeuter»

Ålesund 2020-2022 «Innføring av CSNAT i samarbeid med palliativ team Ålesund»
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Fremtidens palliasjon - fokusområder

• NOU- På liv og død og Stortingsmelding 24 Lindrende 

behandling og omsorg

– Etablering av kommunale palliative team

– Økt kompetanse innen palliasjon

– Innføring av forhåndssamtale

– Samvalg

– Økt frivillighet

– Elektronisk livstestament

– Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgivere, innføring 

CSNAT

– Pasientforløp for alvorlig syke barn og unge

– Informasjon:Åpenhet om døden og Økt hjemmetid og hjemmedød
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Søknad og rapportering
• Søknads og rapporteringsskjema publiseres på Statsforvalterens hjemmeside i 

jan/feb

• Søknadsfrist: 1. mars 2022

• Rapporteringsfrist: 1. mars påfølgende år

• Skjema sendes til sftlpost@statsforvalteren.no

• Kontaktpersoner 

Statsforvalteren i Trøndelag: seniorrådgiver Tone Flaten tofla@statsforvalteren.no

Kompetansesenteret for lindrende behandling, Midt- Norge v/ Laila Skjelvan 
Laila.Skjelvan@stolav.no

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester kan også være behjelpelige 
med råd og veiledning

mailto:sftlpost@statsforvalteren.no
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Lykke til med 
søknadsprosessen☺
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Mobilisering mot ensomhet, 
forvaltes av Helsedirektoratet

Hensikten er å forebygge og 
redusere ensomhet og bidra til 
bedre helse og livskvalitet i 
befolkningen



Målgrupper er unge og eldre mennesker som er 
ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve 
ensomhet. Frivillige og ideelle organisasjoner og 
private aktører vil sammen eller hver for seg 
kunne iverksette tiltak. Tiltakene utvikles og 
gjennomføres i samarbeid med kommunene.



Lenke: 
https://www.helsedirektor
atet.no/tilskudd/mobiliser
ing-mot-
ensomhet#regelverk-
tildelingskriterier

Kontaktpersoner hdir:

espen.isaksen@helsedir.
no

Rakel.Jonassen@helsedir.
no

Søknadsfrist 1.02.2022

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/mobilisering-mot-ensomhet#regelverk-tildelingskriterier
mailto:espen.isaksen@helsedir.no
mailto:Rakel.Jonassen@helsedir.no


• Målet med denne tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for 
merutgifter til dekning av inntektstap ved sykefravær for fastleger som håndterer 
koronaviruset.

• Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke 
har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden, en praksiskompensasjon på 
9 752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av 
koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i 
karantene.

• Løpende søknad til sftlpost@statsforvalteren.no

• Søknadsfrist: 22.04.2022 (for perioden frem til 01.04.2022)

• Informasjon på hjemmesiden til statsforvalteren

Kompensasjon til næringsdrivende 
fastleger ved sykefravær knyttet til 
koronavirus, videreføres til 01.04.2022

mailto:sftlpost@statsforvalteren.no

