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Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 12.03.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/734-1 

Arkiv:                G04  

Saksbehandler:  Aina Karoline 

Hagen 

 Dato:                 05.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/15 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 13.02.2015 

 Nordreisa administrasjonsutvalg  

7/15 Nordreisa formannskap 05.03.2015 

10/15 Nordreisa formannskap 12.03.2015 

 

Ressursbruk innen kreftomsorg i Nordreisa, og cellegiftbehandling 

 

 

Vedlegg 

1 Stillingsbeskrivelse kreftsykepleier i Nordreisa kommune 

2 Kostnadsberegning av tilleggsutstyr til cytostatika kurer 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.03.2015  

 

Behandling: 

Halvard Wahlgren fremmet følgende forslag: Saken utsettes.  

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 13.02.2015  

 

Behandling: 

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende forslag: 

Punkt 1 som innstilling 

Punkt 2 strykes 

Punkt 3 blir nytt punkt 2 
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Tillegg til punkt 2: 

Økte kostnader tas i forbindelse med revidert budsjett. 

Punkt 4 blir nytt punkt 3: 

«..... avtale ... « byttes ut med «.... forhandling ....» 

 

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 

Nytt punkt 4 

Plan for cellegift- og lindrende behandling legges frem til vedtak i h/s utvalget innen utgangen 

av 1. halvår 2015. 

 

Det ble først stemt over forslaget til Sigrund Hestdal (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter stemt over forslaget til Terje Olsen (H). Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. 100% Kreftsykepleierstilling omgjøres fra turnusstilling (35,5 t/u) til dagarbeid (37,5 t/u). 

2. Hjemmetjenesten får økt stillingsressurs med 50% sykepleierstilling, som tilsvarer ressursen 

som kreftsykepleier utgjorde i turnus og arbeidsoppgaver kreftsykepleier gjør for 

hjemmetjenesten. Økte kostnader tas i forbindelse med revidert budsjett. 

3. Det inngås forhandling med fastlegene som går ut på at egenandelen som pasientene betaler 

går til å dekning av kostnader til medisinsk utstyr.  

4. Plan for cellegift- og lindrende behandling legges frem til vedtak i h/s utvalget innen utgangen 

av 1. halvår 2015. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

5. 100% Kreftsykepleierstilling omgjøres fra turnusstilling (35,5 t/u) til dagarbeid (37,5 t/u).  

6. Stillingsbeskrivelse for kreftsykepleier i Nordreisa kommune vedtas. 

7. Hjemmetjenesten får økt stillingsressurs med 50% sykepleierstilling, som tilsvarer ressursen 

som kreftsykepleier utgjorde i turnus og arbeidsoppgaver kreftsykepleier gjør for 

hjemmetjenesten.  

8. Det inngås avtale med fastlegene som går ut på at egenandelen som pasientene betaler går til å 

dekning av kostnader til medisinsk utstyr.  

 

 

Saksopplysninger 

I kommunale planer står det ikke noe om at kommuner er ansvarlige for kreftbehandling, men 

Nordreisa kommune har gitt uttrykk for at dette er et tilbud de ønsker å gi befolkningen. I 2014 

hadde kreftsykepleier registrert 15 nye oppfølginger av kreftpasienter, derav mange krevende 

unge pasienter. I 2014 var det registrert 16 tilfeller som fortsatt hadde oppfølging fra tidligere år. 

Det vil si at det har vært oppfølging av 31 pasienter i fjor. Engangskontakt og rådgivning er ikke 

registrert. 
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Nordreisa kommune har i dag fått tilrettelagt lokaler på Sonjatun Sykestue for cellegift-

behandling. Behandlingen er per i dag ikke kommet i gang på grunn av mangel på kompetent 

personale. 

Nordreisa kommune har en kreftsykepleierstilling. Vedkommende jobber i dag 100% av sin 

stilling under hjemmetjenesten, i denne stillingen innebærer det arbeid hver tredje helg. 

Arbeidshelger med fri før og etter arbeidshelg utgjør 42% av stillingen. Dette gjør at store deler 

av stillingen ikke brukes til kreftsykepleie.   Vedkommende har tidligere til en viss grad gitt 

tilbud om cytostatika kurer, men det har medført at vedkommende ikke har kunnet ta fri før eller 

etter arbeidshelg. Gjennomføring av Cytostatika kurer er noe som planlegges, og som har 

medført at kreftsykepleier har måttet gå overtid, noe som ikke et tillatt (planlagt overtid).  

 

Samarbeid med personalet på Sykestua  

Kreftsykepleier har gitt opplæring til en annen sykepleier ved sykestua som kan gi cytostatika 

kurer. Hvis denne personen skal stille som stedfortreder, må personen tas ut av pleien på 

avdelingen denne dagen, og det må bestilles inn ekstra personale. Dette er noe som er mulig å 

gjennomføre på dager hvor det oppstår fravær hos kreftsykepleier, men det er ikke gunstig å gå 

inn for denne ordningen som en permanent løsning hver tredje uke. Personalet som bestilles 

ekstra, blir en merkostnad for kommunen.  

Det er et krav at det er to som kontrollerer medikamenter som skal gis under cytostatika kurer. 

Dette er noe man kan planlegge med personalet på Sykestuen.  

 

Kostnader ved hver cytostatika kur 

Det er i dag ikke spesifisert hvor kostnader for hver enkelt kur skal belastes. En 

kostnadsberegning viser at det koster rundt 200 - 250 kroner til utstyr pr. kur. Fastlege mottar en 

egenandel på hver behandling av pasienten på det samme beløpet. Fastlege er den medisinsk 

ansvarlige under hver enkelt kur, men går kun inn og sjekker om medisiner er riktige.  

 

 

Vurdering 

For å kunne utnytte ressursen innen kreftomsorg og lindrende behandling på en best mulig måte 

er det viktig at Kreftsykepleier blir tatt ut av arbeidshelger i hjemmetjenesten. Dette vil medføre 

at en trenger å øke ressursen på hjemmetjenesten med 25% helgestilling. Nordreisa kommune 

ville da kunne bruke ressursen av å ha en kreftsykepleier på en mer faglig riktig måte.  Det er 

laget egen stillingsbeskrivelse som synliggjør dette. For å kunne erstatte arbeidsoppgaver og 

kunne få tilsatt en annen sykepleier i hjemmetjenesten ser man det gunstig å øke stillingsressurs 

i hjemmetjenesten med 50% stilling. 

 

For å kunne behandle kreftpasienter med Cytostatika kurer trenger man en del utstyr. Det er 

gjort en kostnadsberegning ut fra utstyr som er kjøpt inn til tidligere formål. Man beregner at 

dette utstyret ligger på rundt 200 - 250 kroner pr. kur. Ut i fra antall pasienter i 2014 har man 

beregnet at utgifter til engangsutstyr utgjør kr 37 500 pr år. Det finnes to muligheter for å kunne 

få dette dekket. Enten bruker man «ostehøvelprinsippet» og tar dette fra medisinske 

forbruksvarer på hver virksomhet innen helse og omsorg, eller man inngår avtale med fastlegen 

om at egenandelen pasienten betaler går til dette formålet.  

Videre er det viktig at man planlegger dagene med cytostatika kurer med personalet på sykestua 

slik at det alltid er to som kontrollerer medikamenter. Det er også viktig at det planlegges inn 

vikar for kreftsykepleier ved fravær slik at tilbudet ikke stanser opp. Her er det gunstig å gi 

opplæring til to av sykepleierne på Sykestua slik at det ikke blir sårbart. Ved evt innleie av vikar 

skal dette dekkes av hjemmetjenestens vikarbudsjett. 
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Stillingsbeskrivelse kreftsykepleier i Nordreisa kommune 

 

Kvalifikasjonskrav 
Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie. 

Plass i organisasjonen 
Kreftsykepleier har en selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til sin yrkesutøvelse. 
Kreftsykepleier er ansatt i Nordreisa kommune. Faglig og administrativt er kreftsykepleier 
underlagt virksomhetsleder i hjemmetjenesten.  Etter avtale ambulerer kreftsykepleier rundt 
i kommunen ut i fra hvor pasientene befinner seg. Hvis det er perioder hvor det lite 
oppfølging av pasienter innen kreft og lindrende behandling, kan kreftsykepleier være 
disponibel for hjemmetjenesten.  
 
Formål 
Målet er at kreftsyke, alvorlig syke, døende og deres pårørende blir ivaretatt på en 
kompetent og omsorgsfull måte.  
 
Journalføring og rapportering 

Kreftsykepleier skal gjøre de nødvendige nedtegnelser om helsehjelpen som ytes i 
pasientens journal. Til dette benyttes det kommunale rapporteringssystem Profil. 
Pasientopplysninger kan ellers utveksles på forespørsel i henhold til gjeldende regelverk. 
Kreftsykepleier rapporterer om sitt virke til helse og omsorgsleder etter avtale.  
 
Ansvarsområde 
Kreftsykepleier er ansvarlig for egen yrkesutøvelse og sykepleierfaglig utvikling innen 
kreftomsorg og lindrende behandling i Nordreisa kommune.  
 
Funksjoner til kreftsykepleier i Nordreisa kommune: 

 Skal ha mulighet til å komme i kontakt men pasientene, og ha oversikt over disse. 
Pasient og pårørende oppnår som regel kontakt med kreftsykepleier gjennom 
spesialisthelsetjenesten eller fastlegen. Men både pasient, pårørende og personale 
har mulighet til å ta kontakt med kreftsykepleier i arbeidstiden.   

 Hovedoppgaven er å ivareta pasientens og pårørendes behov for hjelp og støtte. Det 
gjøres vedtak på tjenesten som ytes.  

 Kreftsykepleier skal være en del av pleieteamet rundt pasient og nærmeste 
pårørende. Noen ganger som konsulent og andre ganger direkte delaktig som 
primærpleier. I stillingen har også kreftsykepleier ansvar for at det blir skrevet 
individuell plan der det er behov og ønske om dette.  

 Kreftsykepleier kan virke som kontaktperson, koordinator og leder for ressursgruppe. 
Den har nært samarbeid med fastlege, kreftlege og delta på legevisitter ved behov.  

 Det er viktig at kreftsykepleier er synlig og tilgjengelig i arbeidet. I dette innebærer 
det også å ha samtaler med syke og nærstående, og ha etter-samtaler etter noen er 
gått bort. 

 Kreftsykepleier skal også kunne gi cytostatika kurer. Dette er en desentralisert 
behandling. Det er tilrettelagt for denne typen behandling ved Sonjatun sykestue. I 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Nordreisa kommune skal det 
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tilrettelegges for at kreftsykepleier kan utføre denne typen arbeid så langt det lar seg 
gjøre. 

 Skal kunne gi råd, støtte og veiledning. Så vel som til pasient og pårørende skal 
kreftsykepleier kunne undervise og veilede personalet som jobber med kreft og 
lindrende behandling. Kreftsykepleier kan også være med å reflektere over praksis og 
pasientopplevelser i dette arbeidet. 

 Plikter å overholde aktuelt lovverk, reglement, overenskomster og andre avtaler. 
Dette innebærer også: at prosedyrer følges i henhold til regelverk og å lage nye 
prosedyrer. 

 For å oppdatere seg kan kreftsykepleier få tilbud om hospitering ved lokalsykehus, 
delta på nettverk-samlinger, melde seg på relevante kurs og være deltaker i etablerte 
interkommunale samarbeid. Kreftsykepleier har selv ansvaret for å opprettholde 
kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. 

 Kreftsykepleier har til oppgave være med på å utvikle tjenesten innen kreft og 
lindrende behandling, og være en pådriver for dette arbeidet. Dette innebærer også 
å være med på å utarbeide og revidere Plan for kreft og lindrende behandling innad i 
kommunen.  

 
Endringer i stillingsbeskrivelsen foretas i samarbeid med stillingshaver, tillitsvalgt og 
virksomhetsleder i hjemmetjenesten.  Endringer godkjennes av helse- og omsorgsleder.  

04.02.2015 
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Kostnadsberegning av tilleggsutstyr til cytostatika kurer 

 

15 nye tilfeller i året: 

10 av disse har mulig behov for cellegift 

Hver pasient krever ca. 10 kurer. 

10x10= 100 x hver kur på 250 kroner                                  sum:  25 000 

 

16 oppfølging fra året før: 

5 av disse har mulig behov for cellegift 

Hver pasient krever ca. 10 kurer. 

5x10=50 x hver kur på 250 kroner                                      sum:         12 500 

 

Sum behov for ekstra midler til utstyr:                                         37 500 kroner pr år. 

 

-�9�-



 

Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1028-2 

Arkiv:                153  

Saksbehandler:  Christin 

Andersen 

 Dato:                 17.03.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/15 Nordreisa formannskap 12.03.2015 

 

Revidering av budsjett 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Saken lagt fram på bordet 

 

 

 

Saksopplysninger 

Som følge av negativt resultat for regnskapsåret 2014 har Nordreisa formannskap behandlet i 

møte, sak til kommunestyre vedrørende revidering av budsjett 2015.  
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