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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 

2. Målgruppe og omfang  
 

Målgruppe er alt helsepersonell som har tilgang til dokumentasjon i DIPS og som skal 
utføre behovskartlegging for pasienter med kreft. 
 
Behovskartlegging skal utføres på alle pasienter som kommer inn med en 
kreftdiagnose. 
Veiledningen er en utdypning med eksempler til hjelp, knyttet til dokumenttype i 
DIPS: Pakkeforløp hjem Behovskartlegging (edi)  
 

3. Fremgangsmåte 
 
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft, har tre samhandlingspunkter, der det 
første er i spesialisthelsetjenesten.  
Målsettingen er å sikre forutsigbarhet og trygghet for pasienter med kreft, samt 
kvalitet i utredning, behandling og oppfølging, både i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste.  
Videre skal kreftpasienter, deres pårørende og etterlatte oppleve et velorganisert, 
helhetlig og forutsigbart forløp med et spesielt fokus på psykososial oppfølging. Om 
pakkeforløpet - Helsedirektoratet 
 
Dette notat gjelder: 
Behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten etter en kreftdiagnose 
(Helsedirektoratet). Det bør gjennomføres en samtale med pasienten om pasientens 
livssituasjon utover kreftbehandling og oppfølging etter at pasienten er informert om 
sin kreftdiagnose. Det vil variere når det passer å gjennomføre en slik samtale. 
Samtalen skal ta hensyn til pasientens situasjon på det aktuelle tidspunktet, herunder 
pasientens mulighet for å gjennomføre en behovskartlegging. Emneområdene i 
tabellen under er gode veiledere for en samtale. 
 
Det kan også i forbindelse med behovskartleggingen benyttes et 
behovskartleggingsverktøy, som for eksempel behovskartleggingsverktøyet 
Termometer for grad av påkjenning - NCCN.pdf (helsedirektoratet.no) 
Veilederen beskriver de ulike temaområdene som behovskartleggingen bør 
inneholde og med noen stikkord som utdyper temaområdene 
(Helsedirektoratet 2022) 
 
 
 

 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/samhandlingspunkt-1-behovskartlegging-i-spesialisthelsetjenesten-etter-en-kreftdiagnose#samtale-med-behovskartlegging
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/samhandlingspunkt-1-behovskartlegging-i-spesialisthelsetjenesten-etter-en-kreftdiagnose
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/gjenbrukstekster/temaomrader-og-kartleggingsverktoy/Termometer%20for%20grad%20av%20p%C3%A5kjenning%20-%20NCCN.pdf/_/attachment/inline/84e0d5b6-354e-445f-9844-5de195f89099:58717d2de09bd732c0aca1dec2453dce31113ca0/Termometer%20for%20grad%20av%20p%C3%A5kjenning%20-%20NCCN.pdf
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Emneområde Stikkord 

Familiesituasjon og nettverk Sivilstatus, barn, barnebarn, venner, naboer 

Hvordan snakker du/dere om hvordan det er å 

være syk? 

 

Barn som pårørende, 0-18 år, eget 

kartleggingsskjema. 

Jobb/skole/utdanning Arbeidsfør alder, ansatt, selvstendig 

næringsdrivende, pensjonist, ufør, sykmelding, 

studielån, fravær fra skole 

Økonomi og boforhold Egen bolig, leid bolig, institusjon, førerkort, 
rettigheter jamfør sykdom ( transport, pleiepenger 
mm) 

Fritid/sosiale aktiviteter 
 

Interesser, hobby, åndelig, kulturelt , livsstil 

Fysisk aktivitet og fysisk funksjon Status før diagnosetidspunkt, status på funksjon og 
aktivitet i dag, søvnbehov, behov for hvile, 
forflytningsevne, behov for hjelpemidler 

Ernæring/mat/måltider Tidligere spisevaner, dagens ernæringsstatus, 
ernæringsscreening, endring i normalvekt, dietter, 
svelgevansker 

Oral helse Tannstatus, munnhule, smerter, sår 

Psykisk helse 

 

Tidligere psykiske helse, reaksjoner ved alvorlig 

sykdom, angst, depresjon, irritabilitet, labilitet, 

delirium 

Seksuell helse Kontakt med partner, endringer, nærhet, endret 

utseende, hjelpemidler 

Ivaretakelse av egen helse Hva er viktig for deg?, behov for hjelp av andre, 

likeperson, bruk av tilbud som Pusterom mm 

Egne ressurser / læring og mestring Sykdomskompetanse, mestringsstrategier, 

deltakelse læring- og mestringskurs 

Hjelp og tilrettelegging i hjemmet Endring av hjelpebehov, behov for kommunal 

tjenester, bistand fra pårørende/nettverket, 

tilgjengelighet til butikk, post og kollektivtransport 

Rehabilitering Forberedelse til oppstart behandling, 

prehabilitering, hva gjør du eller trenger du for å 

opprettholde eller bedre din nåværende/tidligere 

funksjon, informasjon om rehabiliteringstilbud, 

brukerorganisasjoner, behov for 

rehabiliteringsinstitusjon  

Kontaktpunkt i kommunen Navn og telefonnummer til kontaktpunkt i 
kommunen 
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4. Definisjoner  

 
5. Referanser 

 
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet 
    
 

  
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft

