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Tilbakemeldingsskjema 
 

 

Ekstern høring: Utkast til Pakkeforløp hjem for kreftpasienter 

Saksnummer: 21/33396 

Tilbakemelding:  

• Vær vennlig å gi tilbakemelding på vedlagte skjema  

• Frist: 10.oktober 2021 

• Skjemaet sendes på e-post til postmottak@helsedir.no, med vår referanse 21/33396 – Pakkeforløp hjem for kreftpasienter - Ekstern 
høring 

  
 
Skjemaet brukes til: 

• Kommentarer knyttet til bestemte områder (kapitler/anbefalinger) 

• Generelle kommentarer 

 
 
 

Navn: 
 

Aline Voetelink Flølo 

Avdeling/divisjon: 
 

Faggruppen for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling 

Norsk fysioterapeut forbund 
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Innhold: 

 

Kommentarer: 

 

Generelle kommentarer 

 

Vi reagerer på at det ikke har vært med en fysioterapeut i utarbeidelsen av 
pakkeforløp. 
 

 
I Pakkeforløp hjem for kreftpasienter 
 

Hva er pakkforløp hjem for 

kreftpasienter?  

 

Hvem omfattes av pakkeforløpet 
hjem for kreftpasienter ? 

 

Sammenhengen mellom pakkeforløp 
hjem og pakkeforløpene for kreft? 

 

Brukermedvirkning – inkl. pårørende  

Målgruppen for 

pakkeforløpsbeskrivelsen 

 

Når starter pakkeforløp hjem?   
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Innhold: 

 

Kommentarer: 

Hva består pakkeforløp hjem av?  

Samhandling mellom aktørene i 

pakkeforløp hjem 

Faggruppen for onkologi og lymfologi reagerer på at fysioterapi samt 
ergoterapi ikke er nevnt spesifikt.  
Vi tenker her på hverdagsrehabilitering, kommunale og privat praktiserende 
fysioterapeuter, frisklivssentralen. 

- Kontaktpunkt i kommunal helse- 

og omsorgstjeneste 

 

- Forvaltningsenhet/tildelingsenhet  

- Fastlege  

- Koordinerende enhet  

- Kreftkoordinator  

- Kontaktpunkt i 

spesialisthelsetjenesten 

 

- Kontaktlege  

- Forløpskoordinator  

- Koordinerende enhet  

- Oppfølging av pasienter med 

behov for langvarige og 
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Innhold: 

 

Kommentarer: 

koordinerte helse- og 

omsorgstjenester 

- Individuell plan og koordinator  

- Oppfølgingsteam Her bør både fagene fysioterapi og ergoterapi nevnes.  

- Fastlege  

- Barnekoordinator  

- Kreftkoordinator  

Samhandling med andre aktører 

(arbeids-, utdannings- og 

velferdssektoren) 

 

Rehabilitering  

Psykisk helse  

Bruk av digitale plattformer og 

digitale hjelpemidler 

 

Behovskartlegging  

- Sjekkliste  



5 
 

 

Innhold: 

 

Kommentarer: 

- Behovskartleggingsverktøy 

Her må det defineres mer tydelig hvem som ansvar for hva. 
Det hadde vært en fordel om pasienten blir henvist fra 
spesialisthelsetjenesten  videre til fysioterapeut i hjemkommunen eller 
rehabiliteringsopphold i nærområdet. Ikke alle pasienter har nok resurser til å 
ordne dette selv. 

- Dokumentasjon og formidling  

Informasjon og kommunikasjon med 

pasient og pårørende 

 

Målepunkt og koding 
 

Monitorering og evaluering  

Roller og ansvar 
 

Begreper og definisjoner  

Lovverk, retningslinjer, veiledere og 

faglige råd 
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Innhold: 

 

Kommentarer: 

II Samhandlingspunktene 
 

1. Klinisk beslutning og 

oppstart behovskartlegging 

 

Aktiviteter  

Hvem er ansvarlig ved dette 

samhandlingspunktet?  

 

Målepunkt  

Lenker  

  

2. Primær kreftbehandling 

igangsatt  

 

Aktiviteter  

Hvem er ansvarlig ved dette 

samhandlingspunktet?  

 

Målepunkt  

Lenker  
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Innhold: 

 

Kommentarer: 

3. Oppfølging i kommunen 

….. 

Her ønsker vi at fysioterapeuten blir nevnt spesifikt 

Aktiviteter  

Hvem er ansvarlig ved dette 

samhandlingspunktet?  

 

Målepunkt  

Lenker  

4. Avklaring av behov for 

videre oppfølging……. 

Her bør rehabiliteringsbehov avklares. 
Rehabiliteringsteam eller fysioterapeut kan ha ansvar for dette.  

Aktiviteter  

Hvem er ansvarlig ved dette 

samhandlingspunktet?  

 

Målepunkt  

Lenker  

5. Avklaring av behov for 

videre oppfølging……. 

Her bør rehabiliteringsbehov avklares. 
Rehabiliteringsteam eller fysioterapeut kan ha ansvar for dette.  

Aktiviteter  
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Innhold: 

 

Kommentarer: 

Hvem er ansvarlig ved dette 

samhandlingspunktet? 

 

Målepunkt  

Lenker  

Oppfølging etter samhandlingspunkt 
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[Ved behov for flere rader, sett kurseren i enden av tabellen og trykk Enter, eller plasser kurser i siste rad og trykk tabulatortast] 


