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Agenda: 
28/18  Godkjenning av innkalling og saksliste 
29/18  Godkjenning av protokoll fra møtet 28.02.18 
30/18  Godkjenning av protokoll fra møtet 06.06.18 
31/18  Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 – 2020 
32/18  Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten. Høringsuttalelse. Saken ettersendes. 
33/18  Status utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenester nord-norske kommuner – kartlegging mars 2018. Oppfølging. 
34/18  Etablering av avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset HF 
35/18  Samhandlingsavvik – endret organisering og gjennomgang av nye rutiner. 
36/18  Driftstilpasning  2018 – orienteringssak – status 
37/18 Dialogmøtet 2018 – avlysning – veien videre 
38/18  Møtedato OSO – desember 2018 
39/18  Adm. Direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
40/18  Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
41/18  Referater 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
28/18 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til utsendte saksdokumenter. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 
 

29/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.02.18 
 
Det vises til vedtak i sak 15/18 hvor OSO ba om revidert protokoll. Nytt forslag til 
protokoll vedlagt. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Ny protokoll fra møtet 28.02.18 godkjennes. 
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30/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.06.18. 

 
Protokollen er gjennomgått av leder og nestleder. Forslag vedlegges. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Protokoll fra møtet 06.06.18 godkjennes. 
 

31/18 Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 – 
2020 
 
Saksbehandler: Tarald Sæstad 
 
OSO gjorde i sak 23/18 slikt enstemmige vedtak: 
 
 

vedtak: 
1. OSO tar saken til orientering 
2. OSO ber om en oppdatert presentasjon av pakkeforløpet i neste møte, september 
2018, med evt utfordringer sett i forhold til de reviderte tjenesteavtalene og rapport  
«Forutsigbare og helhetlige pasientforløp». 
3. OSO ber om at spesialisthelsetjenesten etablerer kontakt med fylkesmannen i 
Nordland og de eksisterende fagnettverk i kommunene, for å nå ut med informasjon og 
etablere samarbeid. 
 
Det er til nå utviklet syv pakkeforløp. Tre generelle forløp implementeres først og 
pasienter skal kunne henvises til disse fra 1. januar 2019. Pasienter kan henvises til de 
øvrige tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15. februar 2019. 
 
De generelle forløpene skal publiseres i forbindelse med Nasjonal lanseringskonferanse 
12.09.18. Disse vil bli vedlagt referat fra OSO-møtet. De tilstandsspesifikke vil 
publiseres 15.12.18.  
 
08.10.18 blir det arrangert en regional implementerings- og lanseringskonferanse i 
Bodø, jfr. vedlegg. Alle kommuner i NLSH sitt område er inkludert og har fått invitasjon. 
Konferansen blir streamet og vil bli vist på alle NLSH sine lokasjoner (DPS). 
 
NLSH jobber nå med å lage faglig innhold i forløpene og definere hvordan forløpene vil 
forvaltes i praksis på enhetsnivå. Relevante brukerrepresentanter er invitert til å delta i 
de enkelte avdelingene. 
 
Tarald Sæstad vil delta i OSOs behandling og vil følgelig kunne besvare spørsmål og 
evt. utdype forhold som OSOs medlemmer ønsker. 
 
Alle samarbeidskommuner vil snarlig få tilbud om besøk fra prosjektleder (Tarald 
Sæstad) m. flere. NLSH ønsker gjennom besøkene å drøfte betydningen 
pakkeforløpene vil få for den enkelte kommune, samt å avklare videre behov for 
samhandling og dialog. 
 
Forslag til  
 

vedtak: 
 

1. OSO oppfordrer kommunene til å delta på implementerings- og 
lanseringskonferansen i Bodø 8.10.18.  

2. Konferansen vil være en nyttig arena for å skaffe seg kunnskap om starten av 
pakkeforløpene. 
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3. OSO er tilfreds med at Nordlandssykehuset tilbyr kommunene besøk av 
prosjektleder. 

 
32/18 Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom Helse Nord og 

kommunehelsetjenesten 
 
Det vises til vedlagte høringsbrev og plandokumentet. 
Saken ettersendes pga nødvendig intern behandling i NLSH. 
 
For øvrig vises det til utsendt høringsdokument den 17.7 til OSOs medlemmer. 

33/18 Status utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nord-norske kommuner 
– kartlegging mars 2018 
 
Det vises til sak 17/18 hvor det bli gjort slikt vedtak: 
 

 
1. Guri Moen Lajord, UNN inviteres til neste OSO-møte for drøfting av videre 

strategi. 
 
Dette er en oppfølging av saken, og Guri Moen Lajord, Samhandlingsavdelingen UNN, 
vil gå gjennom kartleggingen med særlig fokus på kjernekommunene i 
Nordlandssykehuset sitt ansvarsområde. 
Direktør Finn Henry Hansen vil også bidra under behandlingen av denne saken. 
 
OSO bes fremme forslag for vindere behandling av denne saken i møtet. 

34/18 Etablering av avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset HF. 

Saksbehandler: Psykologspesialist Bernt Ole Hansen  

Bakgrunn: 

Tiltaket «Raskere tilbake» ble igangsatt i 2007 som et nasjonalt prosjekt for å redusere 
sykefravær gjennom å korte ventetiden for pasienter som enten var sykemeldte, eller som stod i 
fare for å bli sykemeldt. Ved utgangen av 2017 ble prosjektet avsluttet. I et oppdragsdokument 
(OD) fra Helse og Omsorgsdepartementet ble de regionale helseforetakene gitt i oppdrag å 
videreføre elementer fra Raskere tilbake ordningen innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære 
pasienttilbud. Det skal særlig gis tilbud som har vist seg effektive, er tverrfaglige og som 
stimulerer til samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. 
 
Nordlandssykehuset har fått midler fra Helse Nord til oppbygging og etablering av en tverrfaglig 
avklaringspoliklinikk i 2018. I perioden fra 01.05.2018 til 30.04.2020 er etablering og 
oppbygging organisert som et prosjekt forankret i Hode- og bevegelsesklinikken, i samarbeid 
med Psykisk helse- og rusklinikken. Tilbudet forutsettes videreført som en poliklinisk enhet etter 
prosjektperioden. Etableringen skjer i henhold til nasjonale føringer og er forankret i 
«HelseiArbeid» konseptet og arbeidsrettet kognitiv terapi for pasienter med psykiske lidelser.  

«HelseiArbeid» konseptet består av bedriftsdel og en individualdel. Bedriftsdelen består av 
besøk til bedrifter som er IA bedrift. Disse bedriftene vil motta tre orienteringer. To orienteringer 
omhandler informasjon om muskel og skjelettplager og den tredje orienteringen omhandler 
informasjon rundt milde psykiske lidelser og stressbelastninger. I alle orienteringer blir det lagt 
vekt på normalisering og at å være i arbeid helt eller delvis, er viktig for å opprettholde / 
forbedre egen helsetilstand.  

Målgruppen for en tverrfaglig avklaringspoliklinikk er personer som er over 18 år med rett til 
helsehjelp i gruppen alminnelige muskel- og skjelettplager og milde psykiske lidelser (angst og 
depresjon) der det vurderes å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet 
behandling. Dimensjonen helse og arbeid skal tydeliggjøres i vurdering av prioritering, ved at 
kunnskap om opplevd livskvalitet og helseeffekt av arbeidsdeltakelse skal inkluderes i 
prioritering ved inntak. Tilbud om oppstart skal være rask (innen 2 til 4 uker), samtidig og 
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tverrfaglig.  

Tiltaket er dimensjonert med flere stillingskategorier som bør inn (med antall i parentes): 
fysikalskmedisinsk overlege (1), psykologspesialist (1), psykolog (4), fysioterapeuter (4), lege i 
spesialisering eller fastlege i sykehuspraksis (1), merkantilt personell (1), 
forskningsressurs/koordinator (1) og prosjektleder/enhetsleder (1). For å sikre bred tverrfaglig 
kompetanse innen relevante fagområder, og sikre gode vurderinger som leder til gode 
pasientforløp, samt unngå unødig intern sekundærhenvisning og forsinket avklaring, er det også 
ønskelig å knytte til seg spesialister i rullering fra andre avdelinger. Aktuelle spesialister er 
nevrolog, revmatolog (HBEV), onkolog (MEDISIN) og ortoped (KIRORT) og nevropsykolog 
(PHR) i inntil 20 % stillingsressurs.  

Oppbygging og drift av en tverrfaglig avklaringspoliklinikk krever kompetanse fra flere 
klinikker i sykehuset, deltakelse fra andre sektorer og eksterne etater med berøringsflater til 
målgruppen. Det anses derfor nødvendig med en prosjektorganisering med en styringsgruppe, en 
arbeidsgruppe, og en intern og ekstern referansegruppe i en oppbyggingsfase.  
 

Forankring i strategisk utviklingsplan 

Avklaringspoliklinikken forankres spesielt i satsningsområdet Tidlig intervensjon, men berører 
også kronikeromsorg. Man ser for seg at «kroniske» pasientforløp kan avklares uten forsinkelser 
av spesialister og i tett samarbeid med primærhelsetjeneste og eksterne etater rundt pasienter, 
slik at man kommer tidlig i gang med rett type tiltak og videre pasientforløp. Tiltaket er også 
sektorovergripende med hensyn til samhandling og vil bidra til et helhetlig og koordinert 
pasientforløp for den enkelte.  

Prosjektet har også fokus på teknologi og innovasjon ved at man aktivt vil søke å ta i bruk nye 
løsninger ved eksempelvis levering av helsetjenester via e-helse i samarbeid med 
primærhelsetjeneste. I tillegg vil det bygges kompetanse på veiledet internettbehandling. På den 
måten har prosjektet ambisjoner om at Nordlandssykehuset HF skal bistå kommuner i hele sitt 
nedslagsfelt.  
 
Problemstillinger 
Målgruppen for tiltaket er pasienter som i dag henvises til andre enheter, avdelinger og klinikker. 
I gruppen milde psykiske lidelser vil det gjelde våre distriktspsykiatriske sentre. I målgruppen 
for muskel- og skjelettplager vil det gjelde avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, 
smerteenheten, samt i noen grad ortopedisk, reumatisk og nevrologisk avdeling. For å kunne 
jobbe systematisk med tilbakeføring til arbeid vil det i tillegg være nødvendig å etablere et 
formelt samarbeid med NAV Nordland og NAV arbeidslivssenter. 
 
Etablering og drift av avklaringspoliklinikken reiser derfor flere problemstillinger knyttet til 
koordinasjon og samarbeid, både internt og eksternt. Så langt har vi identifisert følgende 
utfordringer: 
 

- Etablere et formelt og forpliktende samarbeid med NAV Nordland og NAV 
arbeidslivssenter. Det er inngått en avtale mellom Helse Nord RHF og NAV Finnmark, 
NAV Troms og NAV Nordland om et samarbeid rundt målgruppen for 
avklaringspoliklinikken.  
 

- Hvordan håndtere henvisninger: Henvisninger til sykehuset for målgruppen vil med stor 
sannsynlighet medføre nye henvisningsveier.  Det vil kreve at prosjektet etablerer et 
nært samarbeid med fastleger og kommuner rundt denne pasientgruppen. Det er så 
langt ikke etablert rutiner for et slikt samarbeid.  
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- Avklaring og behandling skal være rask og ha karakter av et pakkeforløp.  
- Kommuner og samarbeidspartnere utenfor sykehuset har over tid bygd opp ulike tilbud 

for målgruppen. Det vil bli svært viktig for Avklaringspoliklinikken å samordne sin 
drift med eksterne aktører slik at en unngår at flere instanser rundt pasientgruppen 
opprettholder og driver samme virksomhet. 

 
- Nordlandssykehuset vil sende ut formell forespørsel til berørte parter utenfor sykehuset 

om deltakelse i referansegruppe. Dette vil gjelde NAV, fastleger, kommuner (drøfting i 
OSO) og private aktører. Forespørsel vil bli sendt så snart prosjektorganisasjonen har 
vært til behandling i arbeidsmiljøutvalget (AMU) og i sykehusets øverste ledelse 
 
 

Vi forventer også at andre problemstillinger vil dukke opp, både i planleggings-, 
implementerings- og driftsfasen. Velvilje fra involverte aktører og en felles forståelse av 
avklaringspoliklinikkens rolle i utøvelsen av Nordlandssykehusets samfunnsoppdrag vil være av 
avgjørende betydning for å kunne lykkes. 
 
Framdrift 
Tiltaket skal starte opp med pasientinntak den 2. januar 2019. I første omgang vil 
avklaringspoliklinikken håndtere henvisninger fra Bodø og nærliggende områder, men vil 
skalere opp sin virksomhet til å gjelde hele Nordlandssykehusets HF nedslagsfelt i løpet av høst 
2019 / vår 2020.  
 
Organisering 
 
Prosjektet foreslås organisert slik: 
 
Styringsgruppe:  
Tony Bakkejord, klinikksjef HBEV 
Trude Grønlund, klinikksjef PHR /  
Beate Sørslett, medisinsk direktør 
Fylkesdirektør NAV Nordland, Cathrine Stavnes 
Brukerrepresentant 
 
Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen.  
 
Arbeidsgruppe: 
Bernt Ole Hansen, Prosjektleder 
Tove Kaspersen Beyer, ass. Klinikkleder HBEV 
Tone Johnsen, avdelingsleder habilitering og rehabilitering, HBEV 
Beate Brinchmann, psykologspesialist/enhetsleder RKAPH, PHR 
Avd. overlege Aleksandar Kondic / Overlege FMR avklaringspoliklinikken 
Remi Fredheim, leder allmennteamet PHR 
 
Mulige fagområder i referansegruppene: 

Intern referansegruppe Ekstern referansegruppe 
Avd. leder Kristel Engan 
- Avd. overlege Nevrologi 
- Avd. overlege Reumatologi 
Avd. leder Geir Jeremiassen 
- Avd. overlege Ortopedi 
Enhetsleder Blodsykdommer og kreft 
- Avd. overlege Ellinor Haukland 
Ingeborg Finne Bakke, psykologspesialist,SPS 
Avd. leder kvalitet, internkontroll og 
prosesstøtte (KIP) Asbjørn Jørgensen 
- E-helse Seksjonsleder Øystein 

Rådmann, Helse- og omsorgssjef eller 
tilsvarende fra 

- Salten 
- Vesterålen 
- Lofoten 

Kommuneoverlege eller kommunepsykolog 
fra 

- Salten 
- Vesterålen 
- Lofoten 

Lene Hellesvik Hansen, NAV Nordland 
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Lorentzen/Heidi  
  Kaspersen 
- Kvalitetsleder Terje Svendsen 
- Informasjonssikkerhetsansvarlig Alisa 
Larsen 
- Lars Eirik Hansen, Leder SKSD 
Hovedverneombud 
Oppnevnt tillitsvalgt 

Odd Sandvik, NAV Arbeidslivsenter, NAV 
Bodø 
 
 

 
Saken skal behandles i AMU, og vedtak derfra vil bli lagt fram i OSO. 
 
Forslag til  

Vedtak: 
 

1. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) ser svært positivt på etableringen av 
avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset. 

2. OSO understreker viktigheten av et nært og faglig likeverdig samarbeid med 
kommunene, og er således opptatt av at virksomheten implementeres også i Lofoten og 
Vesterålen så snart det er faglig tilrådelig. 

3. Til ekstern referansegruppe oppnevnes: xxxxxxxxxx 
 

35/18 Samhandlingsavvik – endret organisering og gjennomgang av interne rutiner i 
Nordlandssykehuset 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen/Steinar Pleym Pedersen 
 
OSO har hvert år mottatt orientering og oversikt over samhandlingsavvikene som har vært meldt 
fra kommunene i Nordlandssykehusets opptaksområde, og vise versa. 
Samhandlingsavdelingen har også tidligere gjort OSO oppmerksom på at prosedyren for melding 
og saksbehandling av samhandlingsavvik er utfordrende å utøve på en smidig måte av hensyn til 
personvernregler og identifisering av pasient.  
Denne praktiske hindringen medfører mye irritasjon og tidsbruk, som igjen overveiende 
sannsynlig gir færre avviksmeldinger.  
For å forbedre systemet for mottak, registrering og behandling av samhandlingsavvik overføres 
oppgaven fra Samhandlingsavdelingen til Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD) v. 
Avdeling for post og dokumentasjon.  
Dette medfører noen endringer i rutinen for håndtering av samhandlingsavvik.  
 
Videre skal SKSD bidra til et mer systematisk arbeid med mottatte avvik ved at disse samlet tas 
opp med ledelsen i klinikkene i oppfølgingsmøter annen hver mnd. 
 
Det har hele tiden vært en overordnet målsetning at samhandlingsavvik skal meldes anonymt og 
elektronisk.  
Utfordringen med denne løsningen har vært at det har vært vanskelig å identifisere pasienten. 
Avdeling for post og dokumentasjon har i samråd med samhandlingsavdelingen konkludert med 
at man må endre rutinen, og heretter utveksle samhandlingsavvik hvor mottaker umiddelbart 
identifiserer pasienten. Dette skal skje på 2 måter: 
 

1. Avsender sender samhandlingsavvikene via elektronisk sikker løsning i Altinn 
(Sikkerhetsnivå 4), hvor pasienten er identifisert ved navn og fødselsdato. 

2. Avsender sender avvikene elektronisk til postmottak, og har på forhånd ringt sykehuset 
og innhentet pasientens NPR-nummer ( fra helseforetakenes pasientjournal «DIPS»), 
slik at pasienten enkelt lar seg identifisere. 

I helseforetakenes pasientjournal «DIPS», blir alle pasienter tildelt et unikt «NPR-nummer», som 
følger pasienten og knyttes opp mot pasientforløpet. Å legge pasientens NPR-nummer 
automatisk inn i den elektroniske meldingsutvekslingen mellom helseforetak og kommuner har 
ved flere anledninger blitt drøftet med direktoratet for e-helse, som foreløpig ikke har funnet det 
formålstjenlig å legge til rette for dette. Derfor må det i dag innhentes per telefon og kommunene 
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er orienterte om hvilket telefonnummer de kan ringe for å få pasientens NPR-nummer opplyst. 
Telefonen skal til enhver tid være bemannet. Samhandlingsavvik som sendes anonymisert vil 
måtte returneres avsender med anførsel om å påføre pasientinformasjon / innhente NPR-
nummer.  
OSO bes drøfte hvordan en best skal ivareta avviksmeldinger innenfor det som er av tilgjengelig 
og akseptert teknologi. 
 
 
NLSH ønsker å iverksette ny rutine fra 1. oktober 2018. 
 
Representanter for SKSD vil delta i møtet. 
 
Forslag til  
 

vedtak: 
 

1. OSO anbefaler at alternativ 1 stadfestes som løsning fremover. 
 

36/18 Driftstilpasning  2018 – orienteringssak – status 
 
Det vises til vedlagte notat datert 17.08.18, samt til styrets vedtak av 30.8.18.  
 
Adm.dir vil gi OSO en grundig orientering om saken i møtet. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med at adm.dir gir grundig informasjon om helseforetakets 
økonomiske og driftsmessige status. 

2. OSO tar for øvrig informasjonen til orientering. 
37/18 Dialogmøtet 2018 – avlysning – veien videre 

 
Fra Siv Dagny Aasvik, regionsleder i Vesterålen kom flg. mail 30.8: 
 
«Dessverre må det planlagte dialogmøtet 3/9 nok en gang avlyses.  
Dialogmøte skulle være et møte mellom styrets medlemmer og politisk ledelse i 
Nordlandssykehusets primærområde. Når det viser seg at det kun er to av styrets medlemmer 
som er påmeldt og at den politiske representasjon, med unntak av en representant fra Salten og 
en fra Lofoten, kun består av Vesterålspolitikere, så velger man å avlyse møtet.»  
 
OSO-medlemmene Jan Håkon Juul og Marion Celius ber om at saken tas opp til 
drøfting i f.k. OSO-møte. 
 
I henhold til OSOs vedtekter § 2 Oppgaver, skal det avvikles en årlig dialogkonferanse 
med deltakelse fra  kommunalt politisk nivå og styrenivå i helseforetaket. 
 
Når slik deltakelse omtrent uteblir, er det beklagelig og riktig å avlyse. 
 
Det er ressurskrevende å planlegge og gjennomføre slike dialogmøter. Ved 
gjennomgang av årenes deltakerliste, må en konkludere at deltakelsen neppe har vært i 
henhold til intensjonen. 
 
Det kan selvsagt være mange årsaker til manglende påmelding fra de møtet er ment 
for.  
 
I og med at to av OSOs medlemmer har bedt om at saken tas opp til drøfting, velger en 
herfra å avstå fra videre «spekulasjon» om hvorfor deltakelse uteblir. 
 
I diskusjonen i OSO, bør en drøfte om dialogmøtene i sin form hva angår tematikk, 
ressursbruk og generell dialog har «livets rett». 
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Saken legges fram for OSO uten forslag til vedtak. 
38/18 Møtedato – OSO – desember 

 
OSO vedtok å utsette beslutning om dato for møtet i desember. 
 
OSO bes fastsette møtedato. 
 

Vedtak: 
 

1. Desembermøtet avvikles den xxxxxxxxx 
 

39/18 Adm.dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
 
Som tidligere vil adm.dir orientere om aktuelle samhandlingssaker sett ut fra 
Nordlandssykehusets ståsted. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orienteringen.  
40/18 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker 

 
Som tidligere vil kommunene regionvis orientere om aktuelle samhandlingssaker sett ut 
fra kommunenes ståsted. 
 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orienteringen. 
41/18 Referater 

 
1. Opplysning om NPR-nummer - brev fra NLSH til kommunene datert 21.06.18. 
2. Samarbeidsavtale  mellom NAV og Helse Nord RHF av 19.6.18 
3. Tvisteløsningsnemdas avgjørelse av 27.06.18 – uenighet UNN og Tromsø 

kommune.  
4. Orientering om praksisplasser for jordmorstudenter v. KS/Lisa Friborg 
5. OSO – brev til kommunene om innspill til OSO-saker datert 27.06.18 
6. Etablering av fastlegeråd – oppfølging – brev av 19.6.18 
7. Referater fra erfaringsmøtene med kommunene - vår 2018 

 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Referatene tas til orientering. 
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Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT/PROTOKOLL 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 28.02.2018 
 
 
Sted : Nordlandssykehuset, Bodø - administrasjonen 
 
 
Tidspunkt:  10.30 – ca 15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtereferent: Kari Bøckmann 
 
 
 
 

Si
de  1 



Agenda: 
 
1/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
2/2018 Godkjenning av referat fra møtet 30.11.17 
3/2018 Mottak av overgrepsofre i Lofoten og Vesterålen 
4/2018 Status epikriser/EVUer for pasienter som skal videre i kommunal oppfølging 
5/2018 Betaling for bruk av ambulansepersonell – kommunale tjenester 
6/2018 Prosjekt Rehabilitering i Nord-Norge 
7/2018 Strategisk utviklingsplan – status i arbeidet 
8/2018 Møteplan 2018 
9/2018 Nytt pasientreisetilbud i Lofoten og Vesterålen 
10/2018 Transittrom i Vesterålen – etablering 
11/2018 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
12/2018 Adm. Dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
13/2018 Referatsaker 
 
 

T: Tilstede 
F: Fraværende 

Kommunale representanter  

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Vestvågøy kommune  T 

Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune og nestleder OSO T 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan og Vestvågøy kommune T 

Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune T 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune T 

Kristin Eide, kommunalsjef  Helse og omsorg, Meløy kommune T 

Geir Mikkelsen, rådmann Fauske kommune T 

  

Helseforetakets medlemmer  

Paul Martin Strand, adm. dir NLSH og leder OSO T 

Bjørnar Hansen, ass. klinikksjef, vara for klinikksjef Trude Grønlund (PHR)  T 

Olaug Kråkmo, klinikksjef Medisin T 

Harald Stordahl, klinikksjef Prehospital T 

Tonje Hansen, fagsjef T 

Gro-Marith Villadsen, klinikksjef AKUM  T 

Edle Elstad, driftssykepleier kir/ort Lofoten T 

  

Brukerrepresentant  

Barbara Priesemann T 

  

Arbeidstakerrepresentant  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund F 

Bengt Are Pettersen, LO T 

  

KS  

Elin Bye F 

  

Fylkesmannen  

Yngve Osbak F 

  

Universitetene  

Trine Karlsen, Nord Universitet T 

Arnfinn Andersen, Norges arktiske universitet F 

Andre  
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Randi Angelsen, kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset T 

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten F 

Irene Flatvoll-Pedersen, pre-hospital klinikk T 

Eystein Præsteng Larsen, jurist Nordlandssykehuset T 

Tony Bakkejord, klinikksjef, Hode- og bevegelsesklinikken T 

Jan Ove Edvardsen, leder ambulansetjenesten T 
 
 
 

Sakskart: 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 
1/18 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

2/18 Godkjenning av referat fra møtet 30.11.17 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

 
1. Referat fra møtet 30.11.17 godkjennes. 

 
3/18 Mottak av overgrepsofre i Lofoten og Vesterålen 

Saksbehandler fagsjef Tonje Hansen  
 

Enstemmig 
vedtak: 

 
1. OSO tar saken til orientering 
2. OSO støtter en ordning der en kan benytte UNN Harstad 

 
4/18 Status epikriser/EVUer for pasienters om skal til videre kommunal oppfølging 

 
  
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. I henhold til tjenesteavtale og forskrift skal epikrise, eller tilsvarende dokument 
(EVU) følge pasient ved utreise når denne skal over til kommunal oppfølging. 
Dokumentet skal være i elektronisk form. 

2. OSO registrerer at dette arbeidet er ivaretatt, men ikke tilfredsstillende fordi det 
fortsatt mangler epikrise, eller EVU ved utreise. 

3. OSO ber om fortsatt fokus på dette området da det har stor betydning for 
pasientsikkerheten og den videre kommunale oppfølging. 

 
5/18 Betaling for bruk av ambulansepersonell – kommunale tjenester. 

Ambulansesjef Jan Ove Edvardsen tilstede i møtet. 
 
Enstemmig 

vedtak: 
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1. OSO mener at fakturering ikke er et hensiktsmessig tiltak nå. 
2. OSO ber Nordlandssykehuset og kommunen gå i en prosess for å lukke feilbruk av 

ambulanseressurser 
 

6/18 Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge 
Saksbehandler: Laila Skogstad, rådgiver regional kompetanseseksjon 
 
Enstemmig 

vedtak: 
 

1. OSO støtter Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge. 

2. OSO oppnevner til prosjektgruppen: 

• Tone Johnsen, leder for Avdeling for habilitering og rehabilitering og 
Sverre Rasch, leder for rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune 

3. OSO ber kommuner/rehabiliteringsavdelinger om å delta i dialogmøtene rundt 
prosjektet. 

4. OSO ber alle kommunene oppnevne en representant som kan være kontaktperson 
for kommunerepresentanten i prosjektgruppen.  

 

 

7/18 Strategisk utviklingsplan - status 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO tar orienteringen om fremdriften med Strategisk utviklingsplan til etterretning 
 

8/18 Møteplan 2018 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO avvikler sine møter i 2018 på følgende datoer: 13/4, 6/6, 20/9 og ett i 
november 

2. Møtestart 10:30  til ca 15:30 og med unntak av møtet 6/6, avvikles møtene i Bodø  
 

9/18 Nytt pasientreisetilbud i Lofoten og Vesterålen. 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Saken utsettes 
 

10/18 Transittrom – Nordlandssykehuset Vesterålen. Status etablering. 
 
Enstemmig 

vedtak: 

1. OSO viser til henvendelse fra Hadsel kommune hvor det påpekes faktafeil i 
saksfremlegget i sak 49/2017. OSO tar forslagene til endring til etterretning. 

2. OSO gir tilslutning til etablering av transittrom i Vesterålen, og prosessen forsetter 
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mot en løsning der man også ser til hvordan dette er løst i andre DPS-områder. 

11/18 Kommunene orienterer regionvis om aktuelle samhandlingssaker 
 
Mona Karlsen informerer om at tjenesteavtalene er tatt opp og ferdigbehandlet i Bodø 
kommune. Avtalene skal opp i andre kommunestyrer i løpet av våren 2018. 

 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar informasjonen til orientering. 
 

12/18 Adm.direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
 
Adm. Orienterte om styrebehandlingen av det reviderte avtalesettet. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar informasjonen til orientering. 
 

13/18 Referater 
 

1. Brev til kommunene – innspill saker 
2. Dialogmøte med kommunene 2018 – program 
3. Til fastlegene i Lofoten – fra praksiskonsulenten 
4. Referat fra møte i regionalt samarbeidsutvalg 
5. Nordlandssykehuset – tilbud ved dødsfall 
6. Vågan formannskap – om overgrepsmottak 
7. Fagsjefen i Nordlandssykehuset – svar overgrepsmottak til Vågan kommune 
8. Referat fra møte mellom Kvinne-barn klinikken og aksjonskomiteen i Lofoten 
9. Referat fra møte med Vesterålen regionråd 
10. Referat fra erfaringsmøtene med kommunene høst 2017 

 
vedtak: 

 
1. OSO tar referatene til orientering. 
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Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 6.6.2018 
 
 
Sted : Svolvær 
 
 
Tidspunkt:  09:00 – 12:15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 
ref.:2017/3908 
/SPP 

Si
de  1 



 Møtt:M – 
Forfall:F 

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune F 

Heidi Wiik, Vestvågøy kommune F 

Jan Håkon Juul, K-overlege Vågan og Vestvågøy kommune M 

Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune M 

Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune M 

Geir Mikkelsen, rådmann Fauske kommune F 

Nils-Are Johnsplass, kommunalsjef Fauske kommune Ikke møtt 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø kommune M 

Kristin Eide, kommunalsjef helse- og omsorg, Meløy kommune M 

  

Helseforetaket  

  

Paul Martin Strand, adm.dir Nordlandssykehuset M 

Trude Grønlund, klinikksjef  Psykisk helse- og rus klinikken F 

Bjørnar Hansen, ass klinikksjef  Psykisk helse- og rus klinikken M 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisinsk klinikk F 

Øystein Reksen Johansen, klinikksjef Kirurgisk- ortopedisk klinikk M 

Harald Stordahl, klinikksjef  Prehospital klinikk M 

Tonje Hansen, fagsjef F 

Tony Bakkejord, klinikksjef Hode- bevegelse M 

Edle Elstad, ass.avdelingsleder Kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten M 

Gro-Marith Villadsen, klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk M 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann M 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund M 

Bengt Are Pettersen, LO Ikke møtt 

  

Fylkesmannen  

  

Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland M 

  

Universitetene  

  

Hilde Holm Solvoll, Nord universitet M 

Silje C. Wangberg, Norges arktiske universitet M 

  

KS  

  

Lisa Friborg Skulle være 
med på tlf. 

Teknisk svikt 
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Andre  

  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten F 

  

Tarald Sæstad, Psykisk helse- og rusklinikken  sak 23/18 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

Sakskart: 
 
14/18  Godkjenning av innkalling og saksliste 
15/18  Godkjenning av referat fra møtet 28.02 
16/18  Utskrivningsklare døgn 2017 – prosedyre for statistikk 
17/18  Status utviklingsplaner for helse og omsorgstjenesten i nord-norske kommuner – kartlegging mars 2018 
18/18  Pasientforløp psykisk helse- og rus – oppfølging KSU-arbeid 
19/18  Nytt pasientreisetilbud i Lofoten og Vesterålen 
20/18  Saker fra Fylkesmannen – orienteringer 
21/18  Etablering av fastlegeråd i Nordlandssykehusets ansvarsområde 
22/18  Rapport status epikriser Bodø kommune – Nordlandssykehuset HF 
23/18  Pakkeforløp innen psykisk helse og TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) 
24/18  Avvikshendelser i 2017 
25/18  Kommunene orienterer om samhandlingssaker 
26/18  Adm. Dir orienterer om samhandlingssaker 
27/18  Referater 
 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
14/18 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til utsendte saksdokumenter. 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

15/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.02.18 
 
 
Enstemmig 
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vedtak: 

 
1. Protokollen er utformet utradisjonelt, og OSO ber om at ny protokoll utarbeides 

og legges fram i neste møte. 
16/18 Utskrivningsklare døgn 2018 

 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO tar til etterretning antall utskrivningsklare døgn for 2017. 
2. OSO er tilfreds med at rutinene med å følge opp og registrere «hvorav ikke 

faktureres» forbedres. 
17/18 Status utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nord-norske kommuner 

– kartlegging mars 2018 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen, Guri Moen Lajord og Steinar Pleym Pedersen. 
 
 
Enstemmig 

vedtak: 
 

1. Guri Moen Lajord, UNN inviteres til neste OSO-møte for drøfting av videre 
strategi. 

 
18/18 KSU – pasientforløp psykisk helse- og rusklinikken 

 
 
Enstemmig 

vedtak: 
 

1. Det vises til rapport om forutsigbare og helhetlige pasientforløp innen psykisk 
helse- og rus - inkludert ansvarsavklaringer mellom kommune og sykehus. 

2. Psykisk helse- og rusklinikken bes følge opp og bidra til implementering av 
rapportens konklusjoner hva angår gode pasientforløp og annet. 

3. Hver kommune oppnevner en kommunal representant. 
4. OSO ber om at spesialisthelsetjenesten etablerer kontakt med fylkesmannen i 

Nordland og de eksisterende fagnettverk i kommunene, for å nå ut med 
informasjon og etablere samarbeid. 
 

 
 

 
 

19/18 Nytt pasientreisetilbud i Lofoten og Vesterålen. 
 
 Saksbehandler: Trond Solem 
 
 
 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO ser svært positivt på nyetableringen innen pasienttransport Lofoten og 
Vesterålen. 

2. OSO har merket seg at ordningen er godt mottatt og at den ser ut til å virke 
etter hensikten. 

3. OSO forutsetter at pasientens medisinske status hensyntas ved valg av 
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transportordning. 
20/18 Saker fra fylkesmannen 

 
Yngve Osbak, Fylkesmannen orienterte om følgende: 
 

• Dersom LIS I får permisjon/ikke møter til tjeneste i kommunene, ønsker 
Fylkesmannen å få melding om det. 

• Velferdsteknologi og overganger nivåene imellom. Det vil overveiende 
sannsynlig bli skjønnsmidler til kommunene for utvikling av velferdsteknologi. 

• Lov om endring av Psykisk- helsevernloven gir betydelig merarbeid for 
Fylkesmannen 

• Tilsynssaker 
• Godt samarbeid med NAV 
• Avvikssaker – rapporter på Helsetilsynets hjemmesider. 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?c=Nordland 
 
 
Enstemmig 

vedtak: 
 

1. OSO tar informasjonen til orientering. 
 

21/18 Etablering av fastlegeråd i Nordlandssykehusets ansvarsområde 
 
Enstemmig 

vedtak: 
 

1. Det opprettes et fastlegeråd mellom Nordlandssykehuset og kommunene i 
nedslagsfeltet. 

2. Formålet med fastlegerådet er å etablere en arena for dialog, gjensidig læring og 
erfaringsutveksling. Fastlegerådet skal styrke samarbeidet mellom Nordlandssykehuset 
og fastlegene. 

3. Sammensetning: 

1 fastlege fra henholdsvis Lofoten, Salten og Vesterålen. 1 fastlege fra hver av vertskommunene 
til Nordlandssykehuset. Kommunal representasjon utgjør 6 fastleger. Nordlandssykehuset 
oppnevner 6 representanter. 
 

4. Samhandlingsavdelingen er sekretariat for fastlegerådet. 
5. Mandat: 

 
• Fastlegerådet er et rådgivende utvalg. 
• Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner. 

oppgavefordeling og forbedringsarbeid/nytenkning. 
• Saker til fastlegerådet meldes inn til sekretariatet. 
• Sekretariatet sender referat fra møtene til alle kommunene i nedslagsfeltet. 
• Fastlegerådet rapporterer hvert halvår til OSO om: 

 
- Saker som har vært til behandling 
- Råd og endringer i rutiner, oppgaver og nyutvikling. 
 
 

22/18 Rapport status epikriser Bodø kommune – Nordlandssykehuset HF  
Saksbehandler: Katrine Brovoll Svendsen 
 
Enstemmig 

vedtak: 
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1. OSO er godt fornøyd med den positive utviklingen som har mht elektronisk 
samhandling mellom Nordlandssykehuset Bodø og Bodø kommune hva angår 
epikriser og PLO-meldinger. 

2. OSO ber om at tilsvarende undersøkelser blir gjort i Lofoten og Vesterålen.  
 

23/18 Pakkeforløp innen psykisk helse og TSB 
Saksbehandler: Trude Grønlund 

Tarald Sæstad, Psykisk helse- og rusklinikkens tilstede og orienterte innledningsvis.  

Enstemmig 
 

vedtak: 
1. OSO tar saken til orientering 
2. OSO ber om en oppdatert presentasjon av pakkeforløpet i neste møte, september 
2018, med evt utfordringer sett i forhold til de reviderte tjenesteavtalene og rapport  
«Forutsigbare og helhetlige pasientforløp». 
3. OSO ber om at spesialisthelsetjenesten etablerer kontakt med fylkesmannen i 
Nordland og de eksisterende fagnettverk i kommunene, for å nå ut med informasjon 
og etablere samarbeid. 
 

24/18 Avvikshendelser 2018 
Saksbehandler: Lena Arntzen 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO viser til vedlagte rapport for avvik i 2017 

2. OSO ber helseforetaket og kommunene gjensidig arbeide videre med nødvendige 
forbedringer slik at særlig avvik knyttet til epikriser/EVU kan forbedres. 

3. Henstille til Helse Nord om å bidra aktivt med å få utviklet et relevant elektronisk 
verktøy for avviksbehandling. 

 
 

25/18 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
 
Tiden tillot ikke «kommunerunden» 

26/18 Adm.dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
 
Tiden tillot ikke adm.dirs orientering. 

27/18 Referater 
 

 1. Referat fra møte med Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommune vedr. 
følgetjeneste gravide 

2. Avtale om ledsagertjenesten i Hamarøy, Steigen og Tysfjord 
3. Orientering til berørte parter om drift av føde stua i Lofoten sommer 2018 
4. Avtale om jordmortjeneste – Røst kommune 
5. Innkalling – forbedringsteamene i Vesterålen – gode pasientforløp 
6. Fastlegetjenesten i Nord-Norge – brev til OSOs medlemmer (sendt ut 15.5) 
7. Rapport fastlegetjenesten i Nord-Norge (sendt 15.5) 
8. Brev til Kommunene – innspill saker til OSO 
9. Notat – oppsummering fra møte 27.4 med leder Helsekontoret Bodø kommune 
10. Årsmelding koordinerende enhet, Nordlandssykehuset 
11. Nasjonalt praksiskonsulentseminar i Svolvær – 6. til 8. juni 
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Enstemmig 
 

vedtak: 
 
 

1. OSO tar referatene til orientering. 
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Nasjonal plan for implementering  
av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020 1 

Forord 
Folk lever sine liv på små og store steder, men skal ha likeverdige tilbud. 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til å løse noen av dagens 

utfordringer, blant annet når det gjelder variasjon i ventetider, utredning og 

behandling.  

Brukere og pårørende gir tilbakemelding om mangelfull innflytelse i 

behandlingen, og at det er behov for mer sammenhengende og koordinerte 

tjenester. Økt brukermedvirkning, brukertilfredshet og pårørendeinvolvering 

er et sentralt mål for pakkeforløp for psykisk helse og rus. For å få til det 

må vi spørre hva som er viktig for pasienten og aktivt involvere den enkelte i 

sin egen behandling. God informasjon og forutsigbarhet skal sikres 

gjennom hele forløpet.  

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer har 

betydelig lavere levealder enn resten av befolkningen, noe som i stor grad 

skyldes somatiske sykdommer og livsstilsutfordringer. Vi vet at 

forebygging og behandling nytter. Derfor har alle pakkeforløpene 

anbefalinger om somatisk helse og levevaner.  

Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser 

og rusmiddelproblemer. Når de første pakkeforløpene blir lansert i 

september 2018 skal det bidra til at brukerne får en enda bedre 

helsetjeneste. Vi håper også at tjenestene opplever pakkeforløpene som 

nyttige for å kunne gi gode og likeverdige tjenester.  

Forløpene skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp 

gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og 

gode overganger. Forløpene er et utviklingsarbeid som bygger på nasjonale 

faglige retningslinjer og veiledere.  

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 

2018–2020 beskriver bakgrunnen for oppdraget, og nasjonale og regionale 

implementeringstiltak. En vellykket implementering er avhengig av et godt 

samarbeid mellom helseforetak, kommunale helse- og omsorgstjenester, 

fastleger og andre tjenester og etater. En god implementering forutsetter 

også at lokale brukerorganisasjoner, brukerråd og erfaringskonsulenter blir 

involvert i arbeidet.  

Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt med å utvikle pakkeforløp 

for psykisk helse og rus gjennom høringsinnspill, rådslag og i 

arbeidsgrupper.  

Lykke til med implementeringsarbeidet! 

   

 

 

Johan Georg Røstad Torgersen  

Direktør, Divisjon kvalitet og forløp 
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1. Bakgrunn 
 

1.1 Utfordringer 
Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser 

og rusmiddelproblemer. Det er imidlertid flere forbedringspunkter knyttet til 

oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester. 

Mange pasienter har behov for hjelp og bistand fra ulike tjenester samtidig. 

Dette stiller krav til tjenestene om samhandling for å sikre et helhetlig 

forløp, og at pasientene får rett hjelp, på rett sted, til rett tid.  

I dag er det en uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og 

oppfølging. Pasienter og brukere gir tilbakemelding om mangelfull 

innflytelse i behandlingen. Det er også behov for mer sammenhengende og 

koordinerte tjenester. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblemer har betydelig lavere levealder, noe som i stor grad 

skyldes somatiske sykdommer. 

 

1.2 Fra politisk beslutning til implementering 
Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet 

å utarbeide og implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus i 

samarbeid med tjenestene og brukerorganisasjonene. Helsedirektoratet 

hadde året før utarbeidet og implementert Pakkeforløp for kreft i samarbeid 

med tjenestene.  

For psykisk helse og rus er det utarbeidet både overordnede utrednings- og 

behandlingsforløp og noen tilstandsspesifikke forløp. Disse skal styrke 

kvaliteten i tjenestene og legge til rette for trygge og forutsigbare forløp for 

pasientene. Forløpene bygger på nasjonale og internasjonale faglige 

retningslinjer og veiledere for utredning og behandling der disse finnes. 

Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommune, fastlege og andre 

relevante aktører er sentralt.  

 

1.3 Målet med pakkeforløpene 
Pakkeforløpenes mål er å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til 
pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer. Det er utarbeidet fem 
mål for arbeidet basert på dagens utfordringsbilde i tjenestene: 

1. økt brukermedvirkning og brukertilfredshet 
2. sammenhengende og koordinerte pasientforløp 
3. unngå unødig ventetid 
4. likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de 

bor 
5. bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 
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Kritiske suksessfaktorer for pakkeforløpene:  

• pasientens perspektiv må legges til grunn og pasient og pårørende må 
bli involvert i vurderinger og beslutninger 

• barn som pårørende må bli ivaretatt 

• det må være samhandling og samarbeid innad og mellom tjenestene 
underveis i forløpet  

• kartlegging og oppfølging av somatisk helse må gjennomføres som 
anbefalt 

• forløpskoordinator må være på plass 
• løpende målinger innføres og evaluering gjennomføres for å følge med 

på om tiltakene bidrar til bedring av tjenestene i tråd med målene 

2. Organisering og involverte aktører 
Helsedirektoratet har organisert oppdraget knyttet til pakkeforløp for 

psykisk helse og rus som et prosjekt. Det har vært bred involvering av 

representanter fra bruker- og pårørende organisasjoner og tjenestene i 

utarbeidelse av pakkeforløpene og i arbeidet med implementering. 

Pakkeforløpene og fokusområder 

Under er en oversikt over de pakkeforløpene som er utarbeidet og som har 

vært på høring høsten 2017 og våren 2018. 

Nr. Pakkeforløp Ekstern 
fagansvarlig 

Ansvarlig i Helsedirektoratet 

1 Utredning og behandling i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB)  

Unni Korshavn Brittelise Bakstad/Gabrielle 
Welle-Strand 

2 Utredning av psykiske lidelser, voksne* Katinka Meirik Torhild Torjussen Hovdal 

3 Behandling av psykiske lidelser, voksne* Christine Bull 
Bringager 

Torhild T. Hovdal/ Hanne 
Elisabet Strømsvik 

4 Utredning av psykiske lidelser, barn og 
unge* 

Anne-Stine Meltzer Jin Marte Øvreeide 

5 Behandling av psykiske lidelser, barn og 
unge* 

Anne-Stine Meltzer Jin Marte Øvreeide 

6 Psykoselidelser, inkludert mistanke om 
psykoseutvikling 

Jan Olav 
Johannesen 

Karin Irene Gravbrøt 

7 Spiseforstyrrelser, barn og unge Inger Halvorsen Kari Aanjesen Dahle 
8 Tvangslidelse (OCD) Bjarne Hansen Jin Marte Øvreeide 
9 Gravide og rusmidler Yngvar Thorjussen Gabrielle Welle-Strand/Stian 

Haugen 
* Forløpene, utredning og behandling er samlet i ett pakkeforløp for henholdsvis voksne, og 
for barn og unge etter høringen.  
Nye navn:  
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne og Pakkeforløp for 
utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
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Fokusområder 

På noen tverrgående områder har det vært utarbeidet faglige anbefalinger 
til alle pakkeforløpene:  

• somatisk helse og levevaner 
• brukermedvirkning, pårørende og barn som pårørende 
• vold-, overgrep- og traumeerfaringer  

Det har vært nedsatt egne arbeidsgrupper med eksterne deltakere på 
områdene somatisk helse og levevaner og vold-, overgrep- og 
traumeerfaringer.  

Videre er det ansatt to representanter fra bruker- og 
pårørendeorganisasjoner i Helsedirektoratet i forbindelse med prosjektet. 
De har deltatt i utarbeidelse av anbefalingene i pakkeforløpene og bidrar i 
arbeidet med implementeringen. 

Arbeidsgrupper 

Det ble opprettet en arbeidsgruppe for hvert pakkeforløp med 
representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante 
fagmiljø. Hver arbeidsgruppe har bestått av minst en bruker- og en 
pårørenderepresentant, og en fastlege. 

Arbeidsgruppene utarbeidet utkast til pakkeforløp som ble levert 
Helsedirektoratet før høring.  

Referansegruppe 

Helsedirektoratet opprettet ved oppstart av prosjektet en egen 
referansegruppe. Denne består av representanter fra kompetansetjenester 
og kompetansesentre, fagorganisasjoner, brukerorganisasjoner, RHF og 
Helsedirektoratet. Referansegruppen har som mandat å bistå 
Helsedirektoratet med innspill og råd i arbeidet med pakkeforløpene.  

Rådslag 

Det har vært holdt rådslag, slik at relevante aktører har kunnet komme med 
innspill til arbeidet med de ulike pakkeforløpene. Det ble holdt rådslag både 
i forbindelse med oppstart av arbeidet og underveis i prosessen hvor utkast 
til forløpene ble presentert.  

Høringer  

Utkast til pakkeforløpene har vært sendt på ekstern høring til tjenestene, 
brukerorganisasjoner og andre relevante høringsinstanser. Høringen har 
vært åpen for alle. Tre av forløpene var på høring høsten 2017 og seks 
forløp våren 2018. 

Nasjonal ressursgruppe for implementering  

Det er etablert en nasjonal ressursgruppe som bistår Helsedirektoratet med 
å utarbeide den foreliggende Nasjonale implementeringsplanen. Gruppen 
består av deltakere fra Helsedirektoratet, RHF-ene, HF-ene, KS, kommuner, 
bruker- og pårørendeorganisasjoner, NAV og barnevern. Ressursgruppen er 
etablert for å bistå Helsedirektoratet med å nå målsettingen for 
pakkeforløpene og identifisere tiltak som bør gjennomføres nasjonalt, 
regionalt og lokalt for å understøtte implementeringen. 
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Sammen med Helsedirektoratet skal den nasjonale ressursgruppen: 

• utarbeide en overordnet nasjonal plan for implementering av 
pakkeforløpene som danner grunnlag for regionale planer og lokale 
tilpasninger og løsninger 

• bidra til å koordinere implementering lokalt 
• følge med på implementeringen, og bistå Helsedirektoratet med å 

vurdere behov for endringer underveis i implementeringsperioden 
2018–2020 
 

Helsedirektoratet har hatt hovedansvaret for å utarbeide den foreliggende 
planen, og har hovedansvaret for organisering og gjennomføring av de 
nasjonale tiltakene i 2018–2020. 

 
Deltakere i nasjonal ressursgruppe for implementering  

Navn Stilling og organisasjon 

Anne Aasen spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF 
Anne Jensen spesialrådgiver, KS 
Audun Wigestrand enhetsleder, Stavanger universitetssykehus HF  
Elbjørg Jordhøy enhetsleder habilitering og rehabilitering, Gausdal kommune  
Erik Tresse erfaringskonsulent, Diakonhjemmet sykehus, Voksenpsykiatrisk 

avdeling  

Erlend Hangaard avdelingsleder, Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS  
Frank Nohr fagrådgiver, Helse Nord RHF 
Haakon Holmberg fagsjef, Kirkens bymisjon, A- Senteret i Oslo 
Hans Stenby plansjef, Helse Vest RHF 
Inger Meland Buene avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk psykisk 

helse og rusbehandling, sykehuset i Vestfold HF 
Ingelise Egelund 
Edvardsen 

helserådgiver/SLT-koordinator, Alstahaug 

Jan Magne Sørensen brukerrepresentant/medlem av BrukerROP, Hvite Ørn  
  
Julie Frigård Storsve erfaringskonsulent, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging, Region-Midt   
Kristin Vold Hjerpås seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet  
Kåre Rønnes fagleder, Trondheim kommune 
Linda Øie erfaringskonsulent, Sola kommune  
Line Eikenes Langsholt brukerrepresentant RIO/leder av BrukerROP 
Lotta Sjåfjell rådgiver, KS 
Marianne Bjørkly, fylkeskoordinator for rus og psykisk helse, NAV Hordaland  
Martin Kvalnes fagkonsulent, UNN HF, Rusavdelingen i Psykisk helse- og rusklinikken 
Merete Hanch-Hansen avdelingsdirektør, Oslo kommune, velferdsetaten  
Morten Brodahl erfaringskonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 

rusmisbruk og psykisk lidelse (NK-ROP)  
Nina Olsen funksjonsleder, Helse Fonna HF 
Randolf Vågen rådgiver, St. Olavs Hospital HF, Divisjonssjefens stab, Divisjon psykisk 

helsevern 
Sigrid Aas fagrådgiver, Helse Midt-Norge RHF 
Siri Mette Dragsund 
Hoff 

seksjonsleder, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund 
behandlingssenter (TSB) 

Tarald Sæstad seksjonsleder, Nordlandssykehuset HF 
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Helsedirektoratet har vært ansvarlig for koordinering og sekretariat for 

gruppen. 

 
Nasjonal ressursgruppe for måling og monitorering 

Det er etablert en nasjonal ressursgruppe som skal bistå Helsedirektoratet i 
å legge til rette for god og hensiktsmessig måling av forløpene. Gruppen 
bistår blant annet med å belyse ulike problemstillinger rundt registrering av 
koder og utarbeidelse av indikatorer.  

Gruppen består av deltakere fra Helsedirektoratet og representanter fra alle 
de fire regionale helseforetakene. 

Andre bidragsytere  

Det er avgjørende for implementeringen av pakkeforløp for psykisk helse og 
rus at Helsedirektoratet har dialog med alle involverte aktører, som 
brukerorganisasjonene, fagorganisasjonene, KS og representanter fra 
kommunale helse- og omsorgstjenester, allmennlegeforeningen, 
brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, både før og underveis i 
implementeringen. Representanter for ulike miljø deltar i arbeidsgrupper og 
på møter med Helsedirektoratet gjennom hele prosessen med 
pakkeforløpene.  

Representanter fra prosjektet har deltatt jevnlig på møter med 
Helsedirektoratets eget brukerutvalg «BrukerROP», som består av 16 
bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rusfeltet. 
BrukerROP har gitt innspill til arbeidet underveis i prosessen og i 
planleggingen av implementeringen. 

 

3. Nasjonale føringer og implementeringstiltak 
 

3.1 Implementeringsmodell og tidsplan 
 

Pakkeforløpene blir implementert trinnvis:  

 

• Fase 1: Følgende tre overordnede pakkeforløp publiseres og 

implementeres i september 2018 i forbindelse med Nasjonal 

lanseringskonferanse: 

• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 

• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn 

og unge 

• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og 

oppfølging i kommunene, og anbefalinger for somatikk og levevaner. 

• Første pasient kan henvises til disse overordnede pakkeforløpene 

fra 1. januar 2019. 
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• Fase 2: Følgende tilstandsspesifikke pakkeforløp publiseres innen 15. 

desember 2018, og implementeres etter publisering:  

• Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser 

hos barn, unge og voksne 

• Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge 

• Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos 

barn, unge og voksne 

 

• Første pasient kan henvises til disse tilstandsspesifikke 

pakkeforløpene fra 15. februar 2019. 

 

• Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, 

vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler har høringsfrist 

1. juni. Detaljer rundt dato for lansering og implementeringen av 

dette pakkeforløpet vil komme før sommeren. 

Pakkeforløpene publiseres på www.helsedirektoratet.no 

 

3.2 Lanserings- og implementeringskonferanser 
 

Det skal arrangeres en Nasjonal lanseringskonferanse, samt flere regionale 

lanserings- og implementeringskonferanser. Konferansene skjer i regi av 

RHF og HF, kommunene, representanter for brukerorganisasjonene og 

Helsedirektoratet. 

 

Det er opprettet en programkomité med deltakere fra hver region, en fra 

spesialisthelsetjenesten og en fra kommunen. Programkomiteen ledes av 

Helsedirektoratet, som også stiller med brukerrepresentant. Komiteen 

utarbeider et overordnet forslag til program som kan benyttes ved alle 

konferansene. I det regionale arbeidet med å forberede konferansene bør 

både brukere og representanter fra kommune inviteres med i arbeidet. 

 

Nasjonal lanseringskonferanse:  

• 12.september 2018, Oslo Kongressenter  

 

Ansvar: Helsedirektoratet i samarbeid med representanter for RHF og HF, 

kommuner og brukerrepresentant 

 

Regionale lanseringskonferanser:  

• arrangeres i alle fire regioner i løpet av oktober 2018  

• det blir 2–4 i konferanser hver region  

 

Ansvar: Helsedirektoratet i samarbeid med representanter for RHF og HF, 

kommuner og brukerrepresentant 

 

https://sh.helsedirektoratet.no/pakke/Delte%20dokumenter/Delprosjekt%20Implementering/3.%20Nasjonal%20implementeringsplan/www.helsedirektoratet.no
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3.3 Sentrale nasjonale implementerings- og 
kommunikasjonstiltak  

 

Helsedirektoratet skal utarbeide nasjonale implementerings- og 

kommunikasjonstiltak.  

Målsetting med kommunikasjonsarbeidet er å bidra til god implementering 

av pakkeforløpene gjennom informasjon til relevant personell i 

helseforetakene, kommune, fastlegene og andre aktører som kan henvise 

pasienter til pakkeforløp. Tiltakene skal også  bidra til god informasjon til 

pasientene og befolkningen for øvrig om hva pakkeforløp er, og hva de kan 

forvente seg dersom de blir henvist til pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Relevant informasjon til pasienter og pårørende  skal ligge på 

helsenorge.no. Helsepersonell vil finne informasjon på 

www.helsedirektoratet.no sammen med pakkeforløpene. 

Vi oppfordrer også sentrale aktører, RHF, HF, Fylkesmannen, kommuner og 

brukerorganisasjoner og relevante kompetansemiljøer til å oppdatere egne 

nettsider og lenke til informasjon om pakkeforløp på helsenorge.no (til 

befolkingen) og helsedirektoratet.no (til helsepersonell). 

Helsedirektoratet vil også gjennomføre andre nasjonale 

kommunikasjonstiltak: 

• tilpassede tekster for barn og unge om hva pakkeforløp er og 

innebærer  

• utarbeidelse av en kort animasjonsfilm beregnet på barn, som sier 

noe om hva som skal skje når du møter behandlere  

• utarbeidelse av brev til landets fastleger og andre som kan henvise, 

hvor en bl.a. får oversikt over flyten i pakkeforløpet (flytskjema) 

• utarbeide egen informasjon til kommunene om innføring av 

pakkeforløp 

• informasjon til fylkesmenn og rådgivere innen psykisk helse og rus 

om innføring av pakkeforløp  

• deltakelse fra Helsedirektoratet på konferanser og i andre fora for å 

informere om og implementere målsettingene i forløpene 

I forbindelse med den nasjonale lanseringskonferansen av pakkeforløpene i 

september vil det bli gjennomført noen nasjonale PR- og 

kommunikasjonstiltak for å gjøre pakkeforløpene kjent.  

Ansvar: Helsedirektoratet i samarbeid med interne brukerrepresentanter og 

BrukerROP, tjenestene og relevante kompetansemiljøer 

 

 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
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3.4 Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, 
kommune og andre aktører 

 

Pakkeforløpene har som mål å bidra til at brukerne får gode, koordinerte og 

sammenhengende tjenester. De skal sikre samhandling mellom bruker, 

eventuelt pårørende og tjenestene uavhengig av nivå.  

En god oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom primær- 
og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for at pasientene opplever 
tjenestene som helhetlige og gode. Tjenestene har i dag ulike ordninger 
som skal sikre samhandling, som for eksempel: 

• samarbeidsavtaler 
• felles prosjekter 

• felles møtearenaer 

God ledelsesforankring og kjennskap til hverandres arbeidsbetingelser og 

rammeverk er sentralt for godt samarbeid. Helsedirektoratet anbefaler at 

de eksisterende samarbeidsavtalene og de underliggende tjenesteavtalene 

mellom spesialist og kommune revideres i tråd med anbefalingene i 

pakkeforløpene og at felles møtearenaer benyttes i arbeidet. 

Det er viktig med gjensidig og fortløpende dialog mellom tjenestene. 

Pakkeforløpene beskriver følgende om samarbeidet mellom kommune og 

spesialisthelsetjeneste: 

• ved henvisning: samarbeid og gjensidig drøftinger for å avklare 

behov for helsehjelp og tiltak på rett nivå og hvilke aktører som bør 

være involvert 

• etter utredning: tilbakemelding til henviser og fastlege etter 

utredning 

• samarbeidsmøter ved behov  

• avslutning i spesialisthelsetjenesten: planlegging for avslutning av 

forløpet og avklaring av behov for oppfølging i kommunen etter 

utskrivelse bør gjøres så tidlig som mulig i forløpet og behov meldes 

til kommunen 

Kommunene skal sikre nødvendig oppfølging både før, under og etter 

behandling i spesialisthelsetjenesten for pasienter med behov for 

koordinerte og samtidige tjenester. Spesialisthelsetjenesten må bidra til en 

helhetlig og samordnet oppfølging av pasienten etter utskrivelse.  

Forløpskoordinering i spesialisthelsetjenesten 

For å bidra til bedre koordinering etableres det forløpskoordinator i 
spesialisthelsetjenesten. Det gjelder alle virksomheter innen 
spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette gjelder  
også private virksomheter som har avtale med et regionalt helseforetak 
eller godkjenning fra HELFO. Det er et lederansvar å planlegge 
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virksomheten slik at det finnes et tilstrekkelig antall forløpskoordinatorer på 
systemnivå. Virksomheten bestemmer selv hvor forløpskoordinatorene skal 
være forankret og hvem som skal ha denne rollen.   

Forløpskoordinatoren skal være tilgjengelig for pasient og eventuelt 
pårørende, samt invoverte instanser. Forløpskoordinator skal ha et 
overordnet ansvar for at forløpstider følges, at forløpet blir koordinert og at 
målepunkter blir kodet. Pasienten og pårørende skal gjøres kjent med 
kontaktinformasjon til forløpskoordinator ved henvisning og det bør komme 
tydelig fram på foretakene sine nettsider kontaktinfomasjon og 
telefonnummer til forløpskoordinatorene.  

Beskrivelse av forløpskoordinators rolle og ansvar vil bli publisert 20.juni på 
www.Helsedirektoratet.no, og foreligge i pakkeforløpene når de publiserers 
i september.  

Koordinering i kommunen   

Kommunen bestemmer selv hvordan arbeidet med koordinering skal 
organiseres og hvilken instans som skal ha dette ansvaret, som for 
eksempel koordinerende enhet for rehabilitering. Koordinerende enhet i 
kommunen har overordnet ansvar for koordinatorene for pasienter og 
brukere som har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Dette 
omfatter også pasienter innen pakkeforløp psykisk helse og rus som har 
behov for koordinering. Det er et lederansvar å sørge for koordinering. 
Informasjon om ansvarlig enhet bør fremkomme på nettsidene til 
kommunen/bydelen med nødvendig kontaktinformasjon.  

• for personer som allerede har behandler/koordinator innen psykisk 
helse og rus i kommunen er det naturlig at denne personen ivaretar 
arbeidet med koordinering 

• for personer som ikke har kontakt med en behandler/koordinator 
innen psykisk helse og rus i kommunen, bør det fremgå av 
kommunens nettsider kontaktinformasjon om hvem som har ansvar 
for å sikre videre oppfølging 

4. Regionale implementeringsplaner 
 

4.1 Informasjon og samarbeid 
Helsedirektoratet har hovedansvar for å sende ut nasjonal, overordnet 

informasjon til de ulike aktørene om innføring av pakkeforløp innen psykisk 

helse og rus. Samtidig er samarbeidet mellom de ulike tjenestenivåene og 

aktørene på regionalt og lokalt nivå helt avgjørende for at vi skal lykkes med 

implementering av pakkeforløpene. Helsedirektoratet anbefaler derfor at 

det utarbeides regionale implementeringsplaner. 

De regionale helseforetakene har et særlig ansvar for at det utarbeides 

regional implementeringsplan, i samarbeid med representanter for bruker- 

og pårørende organisasjoner, ledere fra kommune og andre tjenesteytere.  

http://www.helsedirektoratet.no/
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Samarbeid om implementering av pakkeforløp bør skje innefor rammene av 
eksisterende samarbeidsstrukturer og gjeldende regelverk for samhandling 
og ansvar mellom nivåene.  

De regionale planene for implementering bør beskrive: 

• de vesentligste aktiviteter 

• rolle- og ansvarsfordeling mellom kommune, spesialist og andre 

samarbeidsaktører 

• tids- og milepælsplan 

• flaskehalser og mulige utfordringer 

Det anbefales at tjenestene tar i bruk verktøy som kan bedre ektronisk 

samhandling mellom  primærehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Dialogmelding har i denne sammenheng blitt nevnt som et godt eksempel. 

Pakkeforløpene har som ett av sine sentrale mål å bidra til økt 

brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dette er et felles ansvar for 

tjenestene uavhengig av nivå og bør beskrives. Det bør omfatte planer for: 

• god informasjon til pasienter og pårørende om behandling og tiltak 

• unngå unødig ventetid 

• involvering av pasienten i hele forløpet ved henvisning, behandling, 

evaluering og ved avslutning 

• bruk av tilbakemeldingsverktøy 

• informasjon og oppfølging av pårørende og barn som pårørende. 

Dersom pårørendeveilederen ikke er tilstrekkelig kjent eller 

implementert i tjenestene, bør det beskrives planer for dette i 

forbindelse med innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus 

 

4.2 Opplæring og kompetanseheving 
Implementering av pakkeforløp vil innebære tilrettelegging for nye 

arbeidsformer og i noen tilfeller, omrokkering eller økte ressurser til enkelte 

oppgaver. Det er et lederansvar å sikre tilstrekkelig opplæring av personalet 

både helsefaglig og administrativt.  

Behov for opplæring og veiledning til ledere og ansatte vil avhenge av lokale 
forhold og organisering av tjenesten og kan derfor variere mellom 
kommuner, foretak, institusjoner og avdelinger. Implementeringstiltakene 
bør tilpasses ulike behov og utfordringer i den enkelte virksomhet. For mer 
informasjon,  se Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten (IS-2620) 

Det er flere kompetansetjenester og kompetansesentre som tjenestene kan 

gjøre bruk av, og som kan bistå tjenestene med opplæring og 

kompetansehevende tiltak ved innføring av pakkeforløp. Representanter fra 

bruker- og pårørendeorganisasjoner kan også bistå med opplæring. 

Fram mot lansering av pakkeforløpene i september vil Helsedirektoratet i 

samarbeide med kompetansemiljøene og representanter fra bruker- og 

pårørendeorganisasjonene lage en oversikt over aktuelle opplæringstiltak. 
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Ansvar: RHF, HF, Fylkesmannen, kommune, kompetansemiljøene, 

representanter for bruker- og pårørendeorganisasjoner, Helsedirektoratet 

 

4.3 Ansvar og roller i implementering av 
pakkeforløpene 

I dette kapittelet omtales hvilke regionale tiltak som bør gjennomføres for å 

implementere målene med pakkeforløpene, og sikre at alle relevante 

aktører skal bli kjent med og tar i bruk pakkeforløpene for psykisk helse og 

rus. 

De lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner er 

viktige for å avklare roller og oppgaver. Samarbeidsavtalene er et verktøy 

for å sikre enighet om det felles ansvar tjenestene har for god samhandling 

mellom bruker og tjenestene uavhengig av nivå.  

Kommunen bør gjøre seg kjent med innholdet i pakkeforløpene og inngå 

samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å avklare roller og ansvar i 

arbeidet med pakkeforløpene. Her kan f.eks. etablerte samarbeidsmøter 

benyttes. Kommunen bør også avklare og tydeliggjøre hvor kontaktpunktet 

skal være mellom forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten og 

kommunen når det gjelder brukere som har behov for samtidige tjenester. 

Spesialisthelsetjenesten, kommunen og andre tjenester bør samarbeide om 

å utarbeide informasjon til brukere og deres pårørende om pakkeforløp og 

de ulike aktørenes roller og ansvar. 

 

4.3.1 Kommunen 
Fastlegens rolle 

• gjøre seg  kjent med innhold og anbefalinger i pakkeforløpene  

• følge anbefalingene i henvisningsveileder for pakkeforløp psykisk helse 

og rus 

• henvise til pakkeforløpene iht nasjonal plan for når første pasient skal 

kunne henvises til pakkeforløp, januar 2019 

• følge opp anbefalinger om ivaretakelse av somatisk helse  

• samarbeide med spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenestytere 

om henvisning og oppfølging ved behov 

• gjøre seg kjent med aktuelle kommunale tjenestetilbud for målgruppen 

og relevante bruker- og pårørendeorganisasjoner 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert helsestasjon og 

skolehelsetjeneste 

• gjøre seg kjent med innhold og anbefalinger i pakkeforløpene  

• samarbeide med spesialisthelsetjenesten om oppdatering av 

eksisterende samarbeids- og tjenesteavtaler i tråd med anbefalingene i 

pakkeforløpene 
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• informere fastleger og andre som kan henvise til TSB og PHV om tilbud 

om psykisk helse- og rustjenester i kommunen og relevante bruker- og 

pårørende organisasjoner 

 

Andre aktører som NAV, barneverntjenesten og PP-tjenesten 

• gjøre seg kjent med innhold og anbefalinger i pakkeforløpene  

• gjøre seg kjent med henvisningsrutiner og samarbeidsavtaler mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen 

• informerer aktuelle samarbeidspartnere om sine tjenestetilbud til 

brukerne  

 

4.3.2 Spesialisthelsetjenesten 
De regionale helseforetakene og helseforetakene skal sørge for at praksis i 

spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd med anbefalingene i 

pakkeforløpene. Arbeidet med å implementere pakkeforløpene bør være 

forankret i ledelsen, både i de regionale helseforetakene og i det enkelte 

helseforetak/sykehus. Regionene bør etablere implementeringsgrupper 

som kan ivareta både den administrative og den faglige implementeringen 

av forløpene. Helsedirektoratet anbefaler at arbeidet forankres i 

brukerutvalgene med representanter for psykisk helse og rus. 

Det anbefales at de regionale helseforetakene og 

helseforetakene/sykehusene: 

• styrker arbeidet knyttet til henvisningsrutiner i samarbeid med fastleger 

og andre med rett til å henvise, samt med kommunale helsetjenester og 

andre relevante aktører  

 

• etablerer forløpskoordinatorer for pakkeforløp for psykisk helse og rus 

o forløpskoordinatorene bør ha ansvar for og myndighet til å sikre 

sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig 

ventetid 

• organiserer tjenestene slik at de kan følge de forløpstidene som er satt, 

blant annet for utredning, etablering av behandlingsplan og stoppunkter 

med evaluering 

 

• sikrer brukermedvirkning både på systemnivå ved bruk av brukerutvalg, 

og på individnivå gjennom samarbeid med bruker- og pårørende 

organisajsoner 

 

Det anbefales videre at de regionale helseforetakene og 

helseforetak/sykehus legger til rette for innføring av pakkeforløp ved: 

• innføring av nødvendig funksjonalitet i EPJ-systemene for mottak av 

henvisninger til pakkeforløp, registrering av koder og arbeidsflyt 

• etablere gode kommunkasjons- og informasjonskanaler 
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o legge til rette for erfaringsutveksling mellom HF-ene i egen 

region, inkludert private behandlingsinstitusjoner  

o ta i bruk digitale verktøy for samhandling med kommunale 

tjenester   

• kartlegge forskjeller mellom eksisterende praksis og anbefalingene i 

pakkeforløpene, og legge til rette for lederstøtte og opplæring i 

forbedringesarbeid 

• tilpasse eksisterende pasientforløp som er utviklet regionalt eller lokalt 

til anbefalingene i de nasjonale pakkeforløpene 

 

• sikre tilstrekkelig opplæring av personalet i ulike funksjoner, både 

helsefaglig og administrativt  

 

Det er et lederansvar å følge opp og følge med på implementeringsarbeidet 

i egen virksomhet og sikre evaluering og nødvendige justeringer underveis.  

For mer informasjon, se Veileder til forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (IS-2620). 

 

Private behandlingsinstitusjoner 

De regionale helseforetakene har ansvar for å samordne implementeringen 

i helseforetakene og med private behandlingsinstitusjoner både innen 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Helsedirektoratet vil drøfte med de regionale helseforetakene hva som er 

en mest hensiktsmessig tilnærming når det gjelder implementeringstiltak 

av pakkeforløp i de private virksomhetene som Helfo har godkjent som 

leverandører. 

 

4.3.3 Bruker- og pårørendeorganisasjoner 
En god implementering forutsetter også at lokale brukerorganisasjoner, 

brukerråd og erfaringskonsulenter blir involvert i arbeidet. Det følgende 

gjelder bruker- og pårørende som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet, 

jf. kap. 765.71 i Statsbudsjettet: 

• Gjøre seg kjent med innhold og anbefalinger i pakkeforløpene 

• Opplæring og veiledning av brukerrepresentanter og 

erfaringskonsulenter 

• Delta og medvirke til å arrangere konferanser 
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5. Løpende målinger av pakkeforløp for 
psykisk helse og rus 
 

5.1 Formålet med å innføre nye koder for 
pakkeforløp 

Nye koder i NPR er innført for pakkeforløp for psykisk helse og rus for å 

kunne følge med på om endringene i tjenesten bidrar til at målene med 

pakkeforløp oppnås.  

På bakgrunn av pakkeforløpskodene, samt eksisterende registreringer, vil 

det bli utarbeidet flere relevante indikatorer. Ved hjelp av kodene og 

indikatorene kan tjenestene selv, og myndighetene følge med på om 

tiltakene blir implementert og hvilken effekt tiltakene har. 

Indikatorene vil bli publisert månedlig på en plattform til alle aktuelle 

aktører. Informasjonen kan derfor benyttes til lokalt 

kvalitetsforbedringsarbeid og for å følge med på sin egen implementering. I 

tillegg vil relevante indikatorer bli publisert på helsenorge.no, slik at de blir 

tilgjengelig for hele befolkningen. 

Løpende målinger av pakkeforløpene gir mulighet til å følge med på 

måloppnåelse og er et styringsverktøy som kan benyttes til 

kvalitetsutvikling lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

5.2 Registrering av koder  
I de ulike pakkeforløpene beskrives det hvilke koder som skal registreres 

for den enkelte fase, samt kriterier for når koden skal benyttes. Beskrivelse 

av kodene oppsummeres i siste kapittel for hvert pakkeforløp. Det er viktig 

å være klar over at disse pakkeforløpskodene kommer i tillegg til dagens 

koder. 

Det er mulig å registrere koder for pakkeforløp fra januar 2019. 

 

5.3 Hvem registrerer koder og opplæring 
Koder skal registreres ved enheter innenfor psykisk helsevern eller 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er opp til leder ved enheten å 

delegere ansvaret for å registrere koder.  

Alle ansatte som skal registrere koder må få tilstrekkelig opplæring slik at 

datakvaliteten på målingene blir best mulig. RHF-ene og det enkelte 

helseforetak har ansvaret for opplæring av egne ansatte.  
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5.4 Publisering av indikatorer 
Indikatorene for pakkeforløpene vil bli publisert på to plattformer, ett 

dashbord for lokalt bruk ved Helseforetakene og ett på Helsenorge.no for 

hele befolkningen. 

På dashbordet vil institusjonene kunne følge med på egne resultater 

gjennom indikatorene som publiseres. Resultatene oppdateres månedlig. 

Helseforetakene vil få tilgang til dashbordet via passord. Denne plattformen 

er derfor ikke ment for offentligheten.  

Helsedirektoratet vil også publisere relevante pakkeforløpsindikatorer på 

helsenorge.no sammen med andre nasjonale kvalitetsindikatorer, noe som 

vil ligge tilgjengelig for hele befolkningen. 

I februar 2019 vil de første indikatorene på dashbordet bli publisert, og 

deretter vil institusjonene få oppdaterte resultater en gang i måneden.  

De første offisielle resultater som blir publisert fra pakkeforløpene vil være 

basert på disse indikatorene, og blir publisert 31. mai 2019. 

Helsedirektoratet vil også publisere relevante nasjonale kvalitetsindikatorer 

på helsenorge.no tre ganger i året, noe som vil ligge tilgjengelig for hele 

befolkningen. Første publisering på helsenorge.no blir i september 2019. 

 

6. Evaluering, oppdatering og kvalitetssikring 
av pakkeforløpene 
 

For å kunne følge med på måloppnåelse ved innføring av pakkeforløp innen 

psykisk helse og rus, skal det gjennomføres en ekstern evaluering, i tillegg 

til de løpende målingene. Den eksterne evalueringen vil benytte både 

eksisterende datakilder og samle nye data for å kunne evaluere effekten av 

ulike tiltak som blir innført i pakkeforløpene.  

Det vil være aktuelt å gjennomføre kvalitative intervju på områder man 

ønsker å undersøke mer i dybden. Det skal gjennomføres en 

underveisrapport, ca. et halvt år etter implementering, i tillegg til en 

sluttrapport ca. to år etter implementering. Underveisrapporten vil kunne gi 

informasjon om det er behov for å justere kursen for noen av de innførte 

tiltakene. 

I tillegg skal det gjennomføres nasjonale bruker-, pårørende- og ansatte-

undersøkelser og en befolkningsundersøkelse. Resultatene fra disse kan 

vise om innføring av pakkeforløp bidrar til endringer i pasienters, 

pårørendes, ansattes og befolkningens tilfredshet med tjenestene. 

Resultatene publiseres i egne rapporter og vil også benyttes i den eksterne 

evalueringen. 
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Oppfølging- og erfaringskonferanser 

I tillegg til evaluering, vil erfaring fra tjenestene og brukere være viktig for å 

følge med på om forløpene oppfyller formålet og fungerer etter hensikten. 

Utover den lokale og regionale oppfølgingen av forløpene, vil det ved behov 

avholdes erfaringskonferanser, ett år etter at forløpene er tatt i bruk. Disse 

erfaringskonferansene vil bli planlagt og utarbeidet i samarbeid mellom den 

nasjonale ressursgruppen for implementering, de regionale 

implementeringsansvarlige og Helsedirektoratet.  

Ansvar: Helsedirektoratet, den nasjonale ressursgruppen for implementering 

og regionale implementeringsansvarlige 
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1.1  

1 Om denne foreløpige rapporten 
Helse Nord RHF har startet arbeidet med Strategisk Utviklingsplan fram mot 2035, og vil i 
den forbindelse ha stor nytte av oppdatert kunnskap om kommunal sektor, som en viktig 
samhandlingspartner i helsetjenesten. Målet med kartleggingen er delt: 

1. å samle kunnskap om status og planer for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten 

2. å få innspill til forbedringstiltak i spesialisthelsetjenesten  
3. å få innspill til hvilke samarbeids- og samhandlingstiltak som anbefales prioritert i 

eget OSO-område etter at resultatene er lagt frem for OSO-ene 
Resultater av kartleggingen kan også fritt disponeres av kommunene, i deres videre arbeid 
med utvikling av helse- og omsorgssektoren. 
 

2 Om spørreundersøkelsen 
2.1 Gjennomføring og deltakelse 
Helse Nord har utarbeidet og sendt ut et elektronisk spørreskjema til alle de 87 kommunene 
i Nord-Norge (se vedlegg 1). 86 av dem besvarte spørreskjemaet. Sørfold kommune deltok 
ikke. Forskere ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin har bearbeidet og analysert 
datamaterialet. Denne rapporten dokumenterer analysene. 
 
2.2 Inndeling av kommunene 
Ulike typer inndelinger av kommunene i Nord-Norge er benyttet i analysen av data: 
helseforetaksområde, lokalsykehusområde, kommunens sentralitet og kommunestørrelse. I 
det videre beskrives disse inndelingene nærmere. 
 
Helseforetaksområder 
Kommunene kan sies å «tilhøre» fire ulike helseforetak: Finnmarkssykehuset, UNN, 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Tabellen viser hvilke kommuner som tilhører 
de fire kategoriene. 
 
Helseforetaksområde Kommuner Antall 

kommuner 
Finnmarkssykehuset Vardø, Vadsø, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-

Varanger, Lebesby, Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, 
Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok 

19 

UNN Tromsø, Bardu, Målselv, Dyrøy, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, 
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, 
Kvænangen, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Skånland, 
Ibestad, Evenes, Narvik, Ballangen, Gratangen, Lavangen, Salangen 

29 

Nordlandssykehuset Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, 
Moskenes, Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Steigen, 
Hamarøy, Tysfjord, Røst, Værøy 

20 

Helgelandssykehuset Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Nesna, Hemnes, Rana, Rødøy, Bindal, 
Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, 
Lurøy, Træna 

18 

Total  86 
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Lokalsykehusområder  
Kommunene er i tabellen under delt inn i 11 lokalsykehusområder. 
Lokalsykehus-
område 

Kommuner Antall 
kommuner 

Kirkenes Vardø, Vadsø, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger, 
Lebesby 

9 

Hammerfest Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, 
Porsanger, Karasjok,  

10 

Tromsø Tromsø, Bardu, Målselv, Dyrøy, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, 
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen 

17 

Harstad Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, 6 
Narvik Evenes, Narvik, Ballangen, Gratangen, Lavangen, Salangen 6 
Vesterålen Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy 5 
Lofoten Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Moskenes 4 
Bodø Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, 

Røst, Værøy 
11 

Mosjøen Vefsn, Grane, Hattfjelldal 4 
Rana Nesna, Hemnes, Rana, Rødøy 3 
Sandnessjøen Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, 

Lurøy, Træna 
11 

Total  86 
 
 
Kommunens sentralitet 
Tabellen under viser inndeling av kommunene etter hvor sentrale de er. Sentralitetsindeksen 
fra SSB1 er basert på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde 
grunnkretser. Indeksen har verdier som er gruppert i seks grupper. Det er ingen nordnorske 
kommuner som er plassert blant de mest sentrale kommunene (nivå 1 og nivå 2). 
 
Sentralitetsnivå Kommuner Antall 
Minst sentrale (nivå 6)  Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad, Herøy, Leirfjord, Grane, Hattfjelldal, 

Dønna, Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Steigen, 
Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Røst, Værøy, 
Flakstad, Bø, Andøy, Moskenes, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, 
Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, 
Kåfjord, Kvænangen, Vardø, Kautokeino, Loppa, Hasvik, Kvalsund, 
Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, 
Båtsfjord 

57 

Nest minst sentrale  
(nivå 5)  

Brønnøy, Alstahaug, Hemnes, Saltdal, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Øksnes, 
Kvæfjord, Skånland, Bardu, Målselv, Lenvik, Sørreisa, Skjervøy, 
Nordreisa, Vadsø, Karasjok, Sør-Varanger  

19 

Mellomsentrale (nivå 4)  Rana, Vefsn, Fauske, Sortland, Narvik, Harstad, Hammerfest, Alta 8 
Mellomsentrale (nivå 3)  Tromsø, Bodø 2 
Total  86 
 

1 Høydahl E 2017. Ny sentralitetsindeks for kommunene. SSB 2017. Ny sentralitetsindeks for kommunene. 
Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå Notater 2017/40. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-
publikasjoner/ny-sentralitetsindeks-for-kommunene 
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Inndeling etter kommunestørrelse (folketall) 
Tabellen viser inndeling av kommunene etter folketall per 1.1.2018.  
Kommunestørrelse Kommuner Antall 
Under 1000 innbyggere Berg, Berlevåg, Loppa, Nesseby, Røst, Torsken, Træna, Værøy, 

Vevelstad,  
9 

1000-1999 innbyggere Beiarn, Bindal, Dønna, Dyrøy, Evenes, Flakstad, Gamvik, Gildeskål, 
Grane, Gratangen, Hamarøy, Hasvik, Hattfjelldal, Herøy, Ibestad, 
Kvæfjord, Kvalsund, Lavangen, Lebesby, Lurøy, Måsøy, Moskenes, 
Nesna, Rødøy, Storfjord, Tjeldsund, Tranøy, Tysfjord, Vega 

29 

2000-2999 innbyggere Ballangen, Båtsfjord, Bø, Kåfjord, Karasjok, Karlsøy, Kautokeino, 
Kvænangen, Leirfjord, Lødingen, Lyngen, Salangen, Skånland, Skjervøy, 
Sømna, Steigen, Tana, Vardø 

18 

3000-4999 innbyggere Andøy, Bardu, Sørreisa, Hemnes, Nordkapp, Nordreisa, Øksnes, 
Porsanger, Saltdal 

9 

5000-9999 innbyggere Alstadhaug, Balsfjord, Brønnøy, Fauske, Hadsel, Målselv, Meløy, Vadsø, 
Vågan 

9 

10 000 eller flere innbyggere Alta, Bodø, Hammerfest, Harstad, Lenvik, Narvik, Rana, Sør-Varanger, 
Sortland, Tromsø, Vefsn, Vestvågøy 

12 

  86 
 
2.3 Bivariate analyser 
Datamaterialet er først analysert ved hjelp av frekvenstellinger og krysstabeller. De bivariate 
krysstabellanalysene viser hvordan svarene fra kommunene varierer med deres tilhørighet 
til helseforetaksområde, lokalsykehusområde, kommunens sentralitet og 
kommunestørrelse. Det er gjennomført Kjii-kvadrattest og Fishers eksakte test (når det er få 
observasjoner i enkelte celler i krysstabellene) for å teste om det er statistisk signifikante 
sammenhenger i kommunenes svar knyttet til henholdsvis helseforetaksområde, 
lokalsykehusområde, kommunens sentralitet og kommunestørrelse. Vi regner her p-verdier 
under 0,1 som statistisk signifikant. I rapporten gjengis krysstabeller med statistisk 
signifikante assosiasjoner. Krysstabeller uten statistisk signifikante assosiasjoner er lagt i 
vedlegg 2. 

 
2.4 Logistisk regresjonsanalyse 
I tillegg til de bivariate analysene, har vi gjennomført logistiske regresjonsanalyser for å 
studere sammenhengen mellom én avhengig variabel og flere uavhengige variabler. Den 
avhengige variabelen er i disse tilfeller en dikotom variabel – i all hovedsak ja/nei spørsmål. 
Den binære logistiske modellen brukes til å estimere sannsynligheten for det ene av de to 
mulige utfallene (ofte svaralternativet Ja), basert på flere uavhengige variabler hvor 
tilstedeværelse av en risikofaktor øker eller reduserer oddsen for det aktuelle utfallet med 
en bestemt faktor (odds ratio). Hvis odds ratio er større enn 1, betyr det at oddsen for 
utfallet øker. Hvis odds ratio er mindre enn 1, betyr det at oddsen for utfallet reduseres. 
 
Vi har her laget ulike logistiske regresjonsanalyser med de samme settene av uavhengige 
variabler som vi antar kan påvirke den avhengige variabelen. Disse er: kommunestørrelse, 
sentralitet, helseforetaksområde, avstand til sykehus, hvorvidt kommunen er vertskommune 
for sykehus samt framskrevet2 endring i andelen av befolkningen som vil tilhøre 

2 SSBs framskrivninger. 
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aldersgruppen 67 år eller eldre fra 2017 til 2035. Avstand til sykehus er basert på data fra 
Helsedirektoratets verktøy for reisetidsberegning3. 
 
Det er ikke opplagt hvordan avstand til sykehus skal dikotomiseres. Vi har valgt å sette 
grensen ved 2 timer reisevei til sykehus. Det kan diskuteres om den burde vært satt ved 2,5 
eller 3 timer. For å undersøke hvor sensitive de logistiske regresjonsanalysene er avhengig av 
hvor man setter grensen for dikotomisering, har vi i tillegg gjennomført analysene med 
dikotomiseringsgrensen satt ved henholdsvis 2,5 og 3 timer. I de aller fleste tilfeller spiller 
det ingen rolle hvor grensen settes. I noen tilfeller har det betydning i analysen. Disse 
tilfellene kommenteres særskilt ved de enkelte analyser i den videre teksten. 
 
I analysene er de uavhengige variablene lagt inn som dummy-variable. Dette for å gjøre 
analysene enkle å tolke. Tabell 1 viser antall og andel kommuner inndelt etter disse dummy-
variablene. Den indikerer også hva som er referansekategorier for den enkelte dummy-
variabel. Inndelingene er gjort basert på skjønn. Hovedhensikten med de logistiske 
regresjonsanalysene er å skape oversikt og et tydelig inntrykk av retningen på 
samvariasjonene og samtidig hvilke samvariasjoner som er statistisk signifikante når det 
kontrolleres for flere uavhengige variabler samtidig.  
 
Tabell 1: Dummy-variabler (uavhengige variable) som inngår i de logistiske regresjonsanalysene. Kategorier, antall og 
prosent. 

Dummy-variabel Kategorier Antall Prosent 
Kommunestørrelse Under 3 000 innbyggere (ref) 65 56 
 3 000 innbyggere eller mer 35 30 
 Totalt 86 100 
Sentralitet Minst sentrale kommuner (ref) 57 66 
 Mer sentrale kommuner 29 34 
 Totalt 86 100 
Helseforetaksområde UNN (ref) 29 34 
 Finnmarkssykehuset 19 22 
 Nordlandssykehuset 20 23 
 Helgelandssykehuset 18 21 
 Totalt 86 100 
Avstand til sykehus Under 2 timer (ref) 45 53 
 2 timer eller mer 40 47 
 Totalt 85 100 
Vertskommune for sykehus Nei (ref) 75 87 
 Ja 11 13 
 Totalt 86 100 
Endring i befolkning 67 år eller eldre fra 
2017-2035 Under 40 % økning (ref) 58 67 
 40 % økning eller mer 28 33 
 Totalt 86 100 
 
 
 
 

3 Verktøyet mangler data for Træna kommune. 
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Tabell 2 viser binære korrelasjoner mellom dummy-variablene som inngår i de logistiske 
regresjonsanalysene. Det er problematisk å inkludere sterkt korrelerte uavhengige variabler i 
samme modell. Det er et skjønnsspørsmål hvor høy korrelasjonskoeffisienten kan/bør være 
før korrelasjonen betegnes som for sterkt til at begge variabler kan inkluderes. Inklusjon av 
for sterkt korrelerte uavhengige variabler, kan gi unøyaktige estimater i den logistiske 
regresjonsmodellen. I dette tilfellet viser tabell 2 at det er relativt sterkt korrelasjon mellom 
kommunestørrelse og sentralitet, mellom kommunestørrelse og vertskommune for sykehus 
og mellom sentralitet og vertskommune for sykehus. Den observerte korrelasjonen er 
imidlertid langt unna perfekt linearitet (som vil være tilfelle hvis korrelasjonskoeffisienten er 
+/-1). Vi antar derfor at det er forsvarlig å inkludere alle dummy-variablene i tabell 2 i de 
logistiske regresjonsanalysene. 
 
Tabell 2: Korrelasjonsmatrise for dummy-variablene (uavhengige variabler) som inngår i de logistiske regresjonsanalysene 

 Kommune-
størrelse 

Sentralitet Helseforetaks-
område 

Avstand 
til 

sykehus 

Verts-
kommune 

for sykehus 

Endring i 
befolkning 
67 år+ fra 

2017-35 
Kommune-
størrelse 

1 0,72 0,03 -0,32 0,52 0,38 

Sentralitet 
 

 1 0,02 -0,20 0,54 0,34 

Helseforetaks 
område 

  1 -0,16 0,08 -0,01 

Avstand til 
sykehus 

   1 -0,23 0,06 

Vertskommune 
for sykehus 

    1 0,33 

Endring i 
befolkning 67 
år+ fra 2017-35 

     1 

 
 

2.5 Åpne spørsmål 
Kartleggingen inneholder også noen åpne spørsmål. Svar på disse spørsmålene er søkt 
oppsummert slik at de viser variasjonen i type svar, og omfanget av svar, innenfor de ulike 
typene.
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3 Kartlegginger og planer 
De første spørsmålene i kartleggingen handlet om hvorvidt kommunene hadde gjort 
kartlegginger og laget ulike planer for hvordan kommunens helse- og omsorgstjeneste skal 
utvikles. 
 
3.1 Behovskartlegging om framtidige helse- og omsorgsbehov 
Kommunene ble innledningsvis spurt om de har gjennomført en behovskartlegging om 
framtidige helse- og omsorgsbehov. Det var 40 av 86 kommuner (47 prosent) som bekreftet 
dette. Det var relativt store ulikheter i andelen som svarte at de har gjennomført en 
behovskartlegging, når kommunene ble inndelt etter henholdsvis helseforetaksområde, 
lokalsykehusområde, sentralitet og folketall. Disse ulikheten slo imidlertid ikke ut som 
statistisk signifikant i de binære analysene (se tabeller i vedlegg). Vi vil likevel trekke fram at 
andelen kommuner i helseforetaksområdet til Finnmarkssykehuset (26 prosent) var lavere 
enn i de andre foretaksområdene. Videre hadde begge lokalsykehusområdene i Finnmark en 
lav andel (22 og 30 prosent), i likhet med Bodø (27 prosent), Mosjøen (33 prosent) og Rana 
(25 prosent). De mellomsentrale kommunene (nivå 4) hadde høyest andel med gjennomført 
behovskartlegging (75 prosent), mens de minst sentrale hadde lavest andel (39 prosent). 
Blant kommunene med 5000 innbyggere eller mer var det en høyere andel som hadde 
gjennomført behovskartlegging enn blant de med lavere folketall.  
 
3.2 Strategisk utviklingsplan for helse- og omsorgssektoren 
Kommunene ble videre spurt om de har en strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgssektoren. Det var 36 av 86 kommuner (42 prosent) som svarte ja på spørsmålet. Her 
var det signifikante ulikheter mellom helseforetaksområdene (se tabell 3). I 
Nordlandssykehusets dekningsområde oppga hele 65 prosent av kommunene at de har en 
slik plan, mens det samme kun gjaldt for 26 prosent av kommunene i Finnmark. 
Variasjonene lokalsykehusområdene imellom slo ikke ut som signifikant, selv om de var 
relativt stor ulikhet mellom Vesterålen (med 80 prosent) i den ene enden av skalaen og 
Kirkenes (med 22 prosent) i den andre (se tabell i vedlegg). Tabell 3 og 4 viser at andel som 
har en strategisk utviklingsplan for helse- og omsorgssektoren var signifikant assosiert med 
kommunenes sentralitet og folketall. Jo mer sentral og mer folkerik kommune, jo mer vanlig 
var det med en strategisk utviklingsplan.  
 
Informantene i de 36 kommunene som hadde en strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgssektoren, oppga at befolkningsframskrivinger var lagt til grunn for disse; 28 i stor 
grad og 8 i middels grad. Ingen svarte i liten grad. 
 
Fire av de 36 kommunene som oppga at de har en strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgssektoren, holdt på med planarbeid da de svarte på denne spørreundersøkelsen. I 
tillegg var tre planer planlagt vedtatt i løpet av våren 2018. To av kommunenes planer som 
det vises til, var utdatert. De øvrige 27 strategiske utviklingsplanene for helse- og 
omsorgssektoren har ulik varighet med start fra 2014 eller senere og varighet frem til 2030 
(senest). 
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Tabell 3: Antall og andel kommuner i hvert helseforetak som har en strategisk utviklingsplan for helse- og omsorgssektoren, 
og i hvilken grad befolkningsframskrivinger er lagt til grunn for planarbeidet 

Helseforetak Antall Andel N Befolkningsframskriving er 
lagt til grunn i middels grad 

Befolkningsframskriving 
er lagt til grunn i stor grad 

Finnmarkssykehuset 5 26 19 0 5 
UNN 11 38 29 6 5 
Nordlandssykehuset 13 65 20 0 13 
Helgelandssykehuset 7 39 18 2 5 
Total 36 42 86 8 28 
p-verdi=0,094 (Chi)   
 
 
Tabell 4: Antall og andel kommuner i hver sentralitetskategori som har en strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgssektoren, og i hvilken grad befolkningsframskrivinger er lagt til grunn for planarbeidet 

Sentralitet Antall Andel N Befolkningsframskriving 
er lagt til grunn i 

middels grad 

Befolkningsframskriving er 
lagt til grunn i stor grad 

Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 0 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 7 88 8 0 7 
Nest minst sentrale (nivå 5) 10 53 19 3 7 
Minst sentrale (nivå 6) 17 30 57 5 12 
Total 36 42 86 8 28 
p-verdi=0,001 (Fisher)   
 
 
Tabell 5: Antall og andel kommuner fordelt på kommunestørrelse som har en strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgssektoren, og i hvilken grad befolkningsframskrivinger er lagt til grunn for planarbeidet 

Kommunestørrelse Antall Andel N Befolkningsframskriving 
er lagt til grunn i 

middels grad 

Befolkningsframskriving 
er lagt til grunn i stor 

grad 
Under 1000 innbyggere 2 22 9 1 1 
1000-1999 innbyggere 8 28 29 3 5 
2000-2999 innbyggere 5 28 18 2 3 
3000-4999 innbyggere 5 56 9 0 5 
5000-9999 innbyggere 6 67 9 1 5 
10 000 eller flere innbyggere 10 83 12 1 9 
Total 36 42 86 8 28 
p-verdi=0,005 (Fisher)   
 
 
 
3.3 Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren 
Kommunene ble videre spurt om de har en strategisk kompetanseplan for helse- og 
omsorgssektoren. Det var 53 av 86 kommuner (62 prosent) som svarte ja på spørsmålet. 
Forekomst av slike planer henger sammen med kommunens sentralitet og størrelse (se 
tabell 6 og 7). Ingen av de mest sentrale kommunene oppga å ha en slik plan. Når det gjelder 
folketall, så steg andelen med en slik plan opp til 10 000 innbyggere. For kommunen med 
10 000 innbyggere eller mer, oppga halvparten å ha en slik plan. Det var ikke signifikante 
forskjeller mellom ulike geografiske regioner (se tabell i vedlegg). Men foretaksområdet 
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Finnmarkssykehuset og lokalsykehusområdet Kirkenes skilte seg ut med en relativt sett lav 
andel kommuner som oppga at de har en strategisk kompetanseplan (henholdsvis 42 og 33 
prosent).   
 
Tabell 6: Antall og andel kommuner i hver sentralitetskategori som har en strategisk kompetanseplan for helse- og 
omsorgssektoren 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale (nivå 3) 0 0 2 
Mellomsentrale (nivå 4) 5 62 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 16 84 19 
Minst sentrale (nivå 6) 32 56 57 
Total 53 62 86 
p-verdi=0,052 (Fisher) 
 
Tabell 7: Antall og andel kommuner fordelt på kommunestørrelse som har en strategisk kompetanseplan for helse- og 
omsorgssektoren 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 2 22 9 
1000-1999 innbyggere 20 69 29 
2000-2999 innbyggere 10 56 18 
3000-4999 innbyggere 6 75 8 
5000-9999 innbyggere 8 89 9 
10 000 eller flere innbyggere 6 50 12 
Total 53 62 86 
p-verdi=0,062 (Fisher) 
 
 
3.4 Oversikt over helsetilstanden i egen befolkning 
Blant de 86 kommunene, var det 55 (64 prosent) som oppga at de har utarbeidet en oversikt 
over helsetilstanden i egen befolkning. Hvorvidt kommunen har en slik oversikt, var 
signifikant assosiert med helseforetaksområde, kommunens sentralitet og folketall (se tabell  
8, 9 og 10). Foretaksområdet Nordlandssykehuset skilte seg positivt ut. Der oppga 85 
prosent av kommunene at de har utarbeidet en slik oversikt. Igjen skilte kommunene i 
foretaksområdet Finnmarkssykehuset og lokalsykehusområdet Kirkenes seg ut med relativt 
sett lave andeler (henholdsvis 42 og 33 prosent). Alle de mellomsentrale kommunene hadde 
utarbeidet en slik oversikt, drøyt to av tre blant de nest minst sentrale, og drøyt halvparten 
av de minst sentrale kommunene hadde utarbeidet en slik oversikt. Andelen som hadde 
utarbeidet en oversikt over helsetilstanden steg systematisk med kommunens folketall. 
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Tabell 8: Antall og andel kommuner i hvert lokalsykehusområde som har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i egen 
befolkning 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 8 42 19 Kirkenes 3 33 9 

Hammerfest 5 50 10 
UNN 20 69 29 Tromsø 13 77 17 

Harstad 4 67 6 
Narvik 3 50 6 

Nordlandssykehuset 17 85 20 Vesterålen 5 100 5 
Lofoten 2 50 4 
Bodø 10 91 11 

Helgelandssykehuset 10 56 18 Mosjøen 2 67 3 
Rana 3 75 4 
Sandnessjøen 5 46 11 

Total 55 64 86 Total 55 64 86 
p-verdi=0,033 (Chi) p-verdi=0,122 (Fisher) 
 
 
Tabell 9: Antall og andel kommuner i hver sentralitetskategori som har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i egen 
befolkning 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 8 100 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 13 68 19 
Minst sentrale (nivå 6) 32 56 57 
Total 55 64 86 
p-verdi=0,047 (Fisher) 
 
 
Tabell 10: Antall og andel kommuner fordelt på kommunestørrelse som har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i 
egen befolkning 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 3 33 9 
1000-1999 innbyggere 16 55 29 
2000-2999 innbyggere 11 61 18 
3000-4999 innbyggere 7 78 9 
5000-9999 innbyggere 7 78 9 
10 000 eller flere innbyggere 11 92 12 
Total 55 64 86 
p-verdi=0,071 (Fisher) 
 
 
3.5 Plan for folkehelsearbeid 
Blant de 86 kommunene, var det 54 (64 prosent) som oppa at de har en plan for 
folkehelsearbeid. Her var det signifikant variasjon knyttet til geografi. Kommunene i 
foretaksområdet Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset skilte seg markant positivt ut 
fra kommunene i de to andre foretaksområdene (se tabell 11). Samtlige kommuner i 
lokalsykehusområdet Lofoten oppga å ha en plan for folkehelsearbeidet. I den andre enden 
av skalaen finner vi lokalsykehusområdene Harstad og Kirkenes (med henholdsvis 17 og 22 
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prosent). Det var ingen statistisk signifikant assosiasjon hverken med sentralitet eller 
kommunestørrelse (se tabeller i vedlegg). 
 
Tabell 11: Antall og andel kommuner i hvert helseforetak og lokalsykehusområde som har en plan for folkehelsearbeid 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehus Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 9 

 
47 

 
19 Kirkenes 2 22 9 

Hammerfest 7 70 10 
UNN 14 48 

 
29 Tromsø 10 59 17 

Harstad 1 17 6 
Narvik 3 50 6 

Nordlandssykehuset 18 90 20 Vesterålen 4 80 5 
Lofoten 4 100 4 
Bodø 10 91 11 

Helgelandssykehuset 13 72 
 

18 Mosjøen 2 67 3 
Rana 3 75 4 
Sandnessjøen 8 73 11 

Total 54 63 86 Total 54 63 86 
p-verdi=0,009 (Chi) p-verdi=0,024 (Fisher) 
 
3.6 Oppsummert 
Blant de 86 kommunene i undersøkelsen var det ni kommuner som bekreftet at de hadde 
gjennomført: 1) behovskartlegging om framtidige helse- og omsorgsbehov, 2) laget en 
strategisk utviklingsplan for helse- og omsorgssektoren, 3) laget en strategisk 
kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren, 4) utarbeidet en oversikt over 
helsetilstanden i egen befolkning og 5) laget en plan for folkehelsearbeid. Disse var Alta, 
Harstad, Kåfjord, Beiarn, Meløy, Sortland, Vågan, Øksnes og Vefsn. Fire kommuner hadde 
ikke gjort noe av dette. Disse var Berlevåg, Karasjok, Nesseby, Vardø og Lødingen. Tabellene 
over viser at det var mest vanlig at kommunene hadde laget en oversikt over helsetilstanden 
i egen befolkning, en plan for folkehelsearbeidet og en strategisk kompetanseplan. 
Kommunene i Finnmark hadde i gjennomsnitt utført 1,9 av de fem planene/kartleggingene 
det er spurt om her, for kommunene i UNN-området var gjennomsnittet 2,7, i 
Nordlandssykehusområdet 3,7 og Helgelandssykehusområdet 2,8. 
 
3.7 Logistiske regresjonsanalyser 
De logistiske regresjonsanalysene knyttet til kartlegginger og planer er vist i tabell 12. 
Resultatene viser kort oppsummert at:  

• sannsynligheten for at en kommune har gjennomført behovskartlegging er signifikant 
lavere i Finnmark sammenliknet med referanseområdet UNN 

• sannsynligheten for at en kommune har en strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgssektoren er mer enn 4 ganger så stor i en kommune med 3000 innbyggere 
eller mer, sammenliknet med en kommune med under 3000 innbyggere 

• sannsynligheten for at en kommune som er vertskommune for sykehus har en 
strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren er mer enn 80 prosent 
lavere enn i en kommune som ikke er vertskommune for sykehus 

• sannsynligheten for at en kommune har laget oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen er signifikant lavere i Finnmark sammenliknet med referanseområdet 
UNN 
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• sannsynligheten for at kommunen har laget en plan for folkehelsearbeidet er 7,6 
ganger så høy i helseforetaksområdet Nordlandssykehuset sammenliknet med 
referanseområdet UNN 

• sannsynligheten for at kommunen har laget en plan for folkehelsearbeidet er 76 
prosent lavere i en mer sentral kommune sammenliknet med de minst sentrale 
kommunene 

 
 
Tabell 12: Logistiske regresjonsanalyser om eksistensen av kartlegginger og planer i kommunene. 

 Avhengige variabler 
Behovs-

kartlegging  
om 

framtidige  
helse- og 
omsorgs- 

behov 

Strategisk  
utviklings- 

plan for 
helse- og 
omsorgs-
sektoren 

Strategisk  
kompetanse- 

plan for 
helse- og 
omsorgs-
sektoren 

Oversikt over  
helse-

tilstanden 
i egen 

befolkning 

Plan for  
folkehelse-

arbeid 

Prosent av kommuner  
som har svart ja                              47 % 42 % 62 % 64 % 63 % 

 
 Odds ratio 
Kommunestørrelse      

Ref: 3000 innb. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
3000 innb. og over 3,15 5,16** 1,66 3,22 3,52 

Sentralitet      
Ref: minst sentral kommune 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

mer sentral 1,30 1,85 3,05 0,93 0,23* 
Helseforetaksområde      

Ref: UNN   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Finnmarkssykehuset 0,31* 0,49 0,45 0,27* 0,94 
Nordlandssykehuset 0,51 2,94 1,45 2,18 8,60** 

Helgelandssykehuset  1,08 1,40 2,53 0,62 2,57 
Avstand til sykehus       

Ref: under 2 timer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2 timer eller mer 1,08 1,97 1,12 1,33 0,95 

Vertskommune for sykehus      
Ref: nei 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ja 2,09 1,72 0,17* 3,88 1,29 
Endring 67 år + i 2035      

Ref: under 40% økning 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
40% økning eller mer 0,46 0,53 1,01 0,75 0,61 

Nagelkerke R2 0,189 0,305 0,163 0,241 0,246 
* p-verdi < 0,1, ** p-verdi < 0,05, *** p-verdi < 0,01 
 
 
Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 2,5 timer, så vil ikke dette 
endre vesentlig på noen av de logistiske regresjonsanalysene i tabellen over.  
 
Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 3 timer, vil dette gi seg utslag i: 

• at ingen av de uavhengige variablene er signifikante i analysen om Oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen 

• at sentralitet ikke slår ut som signifikant i analysen om Plan for folkehelsearbeidet
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4 Kapasitet på institusjon og hjemmebasert omsorg per mars 2018 
 
4.1 Langtidsplasser i sykehjem og omsorgsboliger med helsepersonell hele døgnet   
I undersøkelsen ble kommunene spurt om de, etter egen vurdering, har tilstrekkelig med 
langtidsplasser i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tilstedeværelse av 
helsepersonell. Blant de 86 kommunen var det 53 (62 prosent) som vurderte at de har det. 
Andelen var signifikant større jo lavere folketall kommunen har (se tabell 13). Det var ingen 
statistisk signifikant assosiasjon med helseforetaksområde, lokalsykehusområde eller 
kommunens sentralitet (se tabeller i vedlegg). Likevel var det relativt store ulikheter mellom 
ulike lokalsykehusområder, med Lofoten og Mosjøen i den ene enden med henholdsvis 25 
og 33 prosent og Rana i den andre enden med 100 prosent. Folkerike kommuner som 
Tromsø, Alta og Narvik var blant de som vurderte at de ikke hadde tilstrekkelig med 
langtidsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Flere kommuner har kommentert at de har 
tilstrekkelig med kapasitet på langtidsplasser i sykehjem, men mangler omsorgsboliger med 
personell hele døgnet.  
 
Tabell 13: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig med langtidsplasser i sykehjem, og omsorgsboliger med heldøgns 
tilstedeværelse av helsepersonell. Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 9 100 9 
1000-1999 innbyggere 20 69 29 
2000-2999 innbyggere 12 67 18 
3000-4999 innbyggere 3 38 8 
5000-9999 innbyggere 4 44 9 
10 000 eller flere innbyggere 5 42 12 
Total 53 62 85 
p-verdi=0,025 (Fisher) 
 
4.2 Kapasitet på korttidsplasser og avlastningsplasser 
Kommunene ble videre bedt om å gi en vurdering av om de har tilstrekkelig kapasitet på 
korttidsplasser og avlastningsplasser. Her vurderte 56 av 85 kommuner (66 prosent) at de 
har tilstrekkelig kapasitet. Andelen som selv vurderte at de har tilstrekkelig kapasitet, var 
igjen signifikant større jo mindre sentral kommune og jo lavere folketall (se tabell 14 og 15). 
Det var stor forskjell mellom kommuner med under 2000 innbyggere og de med 10 000 
innbyggere eller mer. Folkerike kommuner som Tromsø, Rana, Alta og Narvik var blant de 
som vurderte at de ikke har tilstrekkelig kapasitet på korttidsplasser og avlastningsplasser. 
Det var imidlertid ingen statistisk signifikant assosiasjon med helseforetaksområde eller 
lokalsykehusområde (se tabell i vedlegg). 
 
Tabell 14: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig kapasitet på korttidsplasser og avlastningsplasser. Kommunens 
sentralitet. 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 50 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 2 25 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 9 50 18 
Minst sentrale (nivå 6) 44 77 57 
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Total 56 66 85 
p-verdi=0,004 (Fisher) 
Tabell 15: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig kapasitet på korttidsplasser og avlastningsplasser. 
Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 8 89 9 
1000-1999 innbyggere 24 83 29 
2000-2999 innbyggere 13 72 18 
3000-4999 innbyggere 3 38 8 
5000-9999 innbyggere 4 44 9 
10 000 eller flere innbyggere 4 33 12 
Total 56 66 85 
p-verdi=0,005 (Fisher) 
 
 
4.3 Kapasitet i hjemmebasert omsorg 
Kommunene ga også en vurdering av hvorvidt de har tilstrekkelig kapasitet i hjemmebasert 
omsorg. Her vurderte 60 av 85 kommuner (71 prosent) at de har det. Her var det statistisk 
signifikant assosiasjon med lokalsykehusområde. Tabell 16 viser at andelen som vurderte at 
de ikke har tilstrekkelig kapasitet i hjemmebasert omsorg, var særlig lav i noen 
lokalsykehusområder (Hammerfest, Mosjøen og Sandnessjøen). Det var for øvrig ingen 
signifikant assosiasjon med kommunens sentralitet og folketall. Alta var den eneste blant de 
mest folkerike kommunen som rapporterte at de ikke har tilstrekkelig kapasitet i 
hjemmebasert omsorg. 
 
Tabell 16: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig kapasitet i hjemmebasert omsorg. Helseforetak og 
lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 11 58 19 Kirkenes 7 78 9 

Hammerfest 4 40 10 
UNN 20 71 28 Tromsø 10 62 16 

Harstad 4 67 6 
Narvik 6 100 6 

Nordlandssykehuset 18 90 20 Vesterålen 4 80 5 
Lofoten 4 100 4 
Bodø 10 91 11 

Helgelandssykehuset 11 61 18 Mosjøen 1 33 3 
Rana 4 100 4 
Sandnessjøen 6 55 11 

Total 60 71 85 Total 60 71 85 
p-verdi=0,100 (Chi) p-verdi=0,078 (Fisher) 

 
 
4.4 Egne ressurser til tverrfaglig innsats etter sykdom/skade 
Kommunene ble videre spurt om de har satt av egne ressurser til tverrfaglig innsats etter 
sykdom/skade. Det var 41 av 85 kommuner (48 prosent) som svarte bekreftende på dette 
spørsmålet. Svaret henger signifikant sammen med kommunenes sentralitet og folketall (se 
tabell 17 og 18). Andelen var lavest blant de aller mest sentrale og de aller minst sentrale 
kommunene. Tromsø var blant kommunen som oppga å ikke ha satt av egne ressurser til 
dette. Det var ingen statistisk signifikant assosiasjon med helseforetaksområde eller 
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lokalsykehusområde (se tabell i vedlegg). Det var imidlertid ganske store variasjonen både 
mellom helseforetaksområdene med UNN på bunn (39 prosent) og Helgelandsykehuset på 
topp (61 prosent), og mellom lokalsykehusområdene med Vesterålen på bunn (20 prosent) 
og Rana på topp (75 prosent) (se tabell i vedlegg).  
 
Tabell 17: Antall og andel kommuner som har satt av egne ressurser til tverrfaglig innsats etter sykdom/skade. Kommunens 
sentralitet. 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 50 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 7 88 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 10 56 18 
Minst sentrale (nivå 6) 23 40 57 
Total 41 48 85 
p-verdi=0,051 (Fisher) 
 
Tabell 18: Antall og andel kommuner som har satt av egne ressurser til tverrfaglig innsats etter sykdom/skade. 
Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 3 33 9 
1000-1999 innbyggere 12 41 29 
2000-2999 innbyggere 8 44 18 
3000-4999 innbyggere 2 25 8 
5000-9999 innbyggere 6 67 9 
10 000 eller flere innbyggere 10 83 12 
Total 41 48 85 
p-verdi=0,066 (Fisher) 
 
 
4.5 Hverdagsrehabilitering 
Kommunene ble også spurt om de har tilbud om hverdagsrehabilitering. Her svarte 40 av 85 
kommuner (47 prosent) ja på spørsmålet. Igjen henger svaret signifikant sammen med 
kommunenes sentralitet og folketall (se tabell 19 og 20). Alle de mest folkerike og de 
mellomsentrale kommunene har tilbud om hverdagsrehabilitering, men kun 33 prosent av 
de minst sentrale kommunene. Det var ingen statistisk signifikant assosiasjon med 
helseforetaksområde eller lokalsykehusområde (se tabell i vedlegg). Kommuner i 
helseforetaksområdet til Nordlandssykehuset peker seg med en særlig lav andel med tilbud 
om hverdagsrehabilitering (30 prosent). Noen kommuner har skrevet kommentarer om at de 
er i ferd med å etablere tilbud om hverdagsrehabilitering med tilhørende opplæring av 
ansatte. 
 
Tabell 19: Antall og andel kommuner som har tilbud om hverdagsrehabilitering. Kommunens sentralitet. 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 8 100 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 11 61 18 
Minst sentrale (nivå 6) 19 33 57 
Total 40 47 85 
p-verdi<0,001 (Fisher) 
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Tabell 20: Antall og andel kommuner som har tilbud om hverdagsrehabilitering. Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 4 44 9 
1000-1999 innbyggere 11 38 29 
2000-2999 innbyggere 7 39 18 
3000-4999 innbyggere 2 25 8 
5000-9999 innbyggere 6 67 9 
10 000 eller flere innbyggere 10 83 12 
Total 40 47 85 
p-verdi=0,059 (Fisher) 
 
 
4.6 Logistiske regresjonsanalyser 
De logistiske regresjonsanalysene knyttet til spørsmålene om kapasitet på institusjon og 
hjemmebasert omsorg er vist i tabell 21. Resultatene viser kort oppsummert at:  

• sannsynligheten for at en kommune bekrefter å ha tilstrekkelig med langtidsplasser i 
sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tilstedeværelse av helsepersonell er nær 
80 prosent lavere i en kommune med 3000 innbyggere eller mer, sammenliknet med 
en kommune med under 3000 innbyggere 

• sannsynligheten for at en kommune har tilstrekkelig korttids- og avlastningsplasser er 
nær 90 prosent lavere i en kommune med 3000 innbyggere eller mer, sammenliknet 
med en kommune med under 3000 innbyggere  

• sannsynligheten for at en kommune har tilstrekkelig korttids- og avlastningsplasser er 
3,3 ganger så høy i helseforetaksområdet Nordlandssykehuset, sammenliknet med 
UNN-området  

• sannsynligheten for at en kommune har tilstrekkelig korttids- og avlastningsplasser er 
mer enn 2 ganger så høy i en kommune med mer enn 2 timer reisevei til sykehus, 
sammenliknet med en kommune med kortere reisevei 

• sannsynligheten for at en kommune oppgir å ha tilstrekkelig kapasitet i 
hjemmebasert omsorg er nær 17 ganger høyere i en vertskommune for sykehus, 
sammenliknet med andre kommuner 

• sannsynligheten for at en kommune oppgir å ha tilstrekkelig kapasitet i 
hjemmebasert omsorg reduseres med nær 80 prosent i en kommune med 3000 
innbyggere eller mer, sammenliknet med en kommune med under 3000 innbyggere 

• sannsynligheten for at en kommune oppgir å ha satt av egne ressurser til tverrfaglig 
innsats etter sykdom/skade er mer enn 2 ganger så høy i helseforetaksområdet 
Helgelandssykehuset, sammenliknet med UNN-området 

• sannsynligheten for at en kommune har tilbud om hverdagsrehabilitering er nær fire 
ganger så høy i en mer sentral kommune, sammenliknet med de minst sentrale 
kommunene 

• sannsynligheten for at en kommune har tilbud om hverdagsrehabilitering er nær 2,5 
ganger så høy i en kommune hvor andelen av befolkningen som er 67 år eller eldre vil 
øke med mer enn 40 prosent fram mot 2035, sammenliknet med en kommune hvor 
økningen denne befolkningsandelen antas å bli lavere 

• sannsynligheten for at en kommune har tilbud om hverdagsrehabilitering reduseres 
med nær 70 prosent i helseforetaksområdet Nordlandssykehuset sammenliknet med 
UNN-området 
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Tabell 21: Logistiske regresjonsanalyser om institusjon og hjemmebasert omsorg i kommunene. 

 Avhengige variabler 
Tilstrekkelig 

med langtids-
plasser  

i sykehjem,  
og omsorgs-
boliger med  

heldøgns 
tilstedeværelse  

av 
helsepersonell 

Tilstrekkelig 
kapasitet 

på korttids-  
og 

avlastnings-
plasser 

Tilstrekkelig  
kapasitet  

i hjemme-
basert 

omsorg 

Satt av egne  
ressurser 
til tverr-

faglig  
innsats 

etter 
sykdom/ 

skade 

Tilbud om  
hverdags-

rehabili-
tering 

Prosent av kommuner  
som har svart ja 62 % 66 % 71 % 48 % 47 % 

 
 Odds ratio 
Kommunestørrelse      

Ref: 3000 innb. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
3000 innb. og over 0,21** 0,11*** 0,16** 1,06 0,31 

Sentralitet      
Ref: minst sentral kommune 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

mer sentral 0,76 0,79 0,42 1,80 5,79** 
Helseforetaksområde      

Ref: UNN   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Finnmarkssykehuset 0,87 1,10 0,43 2,08 0,55 
Nordlandssykehuset 1,11 4,31* 8,20 1,23 0,29* 

Helgelandssykehuset  1,37 1,90 0,37 3,06* 1,52 
Avstand til sykehus       

Ref: under 2 timer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2 timer eller mer 1,25 3,11* 1,13 0,67 0,77 

Vertskommune for sykehus      
Ref: nei 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ja 1,26 1,56 17,93** 1,30 6,94 
Endring 67 år + i 2035      

Ref: under 40% økning 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
40% økning eller mer 2,37 1,69 1,22 1,59 3,46* 

Nagelkerke R2 0,164 0,323 0,298 0,137 0,359 
* p-verdi < 0,1, ** p-verdi < 0,05, *** p-verdi < 0,01 
 
Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 2,5 timer, så vil dette gi seg 
utslag i: 

• avstand til sykehus vil ikke slår ut signifikant i analysen om Tilstrekkelig kapasitet på 
korttids- og avlastningsplasser 

• Nordlandssykehuset vil være statistisk signifikant i analysen om Tilstrekkelig 
kapasitet i hjemmebasert omsorg 

• Nordlandssykehuset vil ikke være signifikant i analysen om Tilbud om 
hverdagsrehabilitering, mens vertskommune for sykehus vil slå ut som signifikant 
 

Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 3 timer, vil det ha samme 
effekt som beskrevet over med en grense på 2,5 timer. 
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5 Vurderinger av fremtidige behov 
 
5.1 Planer om å endre kapasitet på langtidsplasser i sykehjem 
Tabell 22 viser at en av tre kommuner (34 prosent) har planer om å endre kapasiteten på 
langtidsplasser i sykehjem.  
 
Tabell 22: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på langtidsplass i sykehjem? 

 Antall Andel 
Nei 55 66 
Øke 22 26 
Redusere 7 8 
Total 84 100 
 
Svar på spørsmålet henger sammen med kommunens sentralitet og folketall (se tabell 23 og 
24). Åtte av de ti mest sentrale kommunene planlegger å endre kapasiteten, og alle disse vil 
øke kapasiteten. Alle sju kommunene som planlegger å redusere kapasiteten, er i kategorien 
minst eller nest minst sentrale kommuner. Samtidig er det 14 minst eller nest minst sentrale 
kommuner som planlegger å øke kapasiteten. De folkerike kommunene Tromsø, Alta og 
Narvik som har rapportert om at de har for lav kapasitet på langtidsplasser (se kapittel 4.1), 
planlegger alle å øke kapasiteten. Det er ingen signifikante assosiasjoner knyttet til 
helseforetaksområde eller lokalsykehusområde (se tabeller i vedlegg). 
 
Tabell 23: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på langtidsplass i sykehjem? 
Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Nei Øke  Redusere N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 0 2 0 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 2 6 0 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 10 7 1 18 
Minst sentrale (nivå 6) 43 7 6 56 
Totalt antall 55 22 7 84 
p-verdi<0,001 (Fisher) 
 
Tabell 24: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på langtidsplass i sykehjem? 
Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Nei Øke  Redusere N 
Under 1000 innbyggere 7 0 2 9 
1000-1999 innbyggere 22 3 4 29 
2000-2999 innbyggere 12 5 0 17 
3000-4999 innbyggere 5 3 0 8 
5000-9999 innbyggere 5 3 1 9 
10 000 eller flere innbyggere 4 8 0 12 
Totalt antall 55 22 7 84 
p-verdi=0,008 (Fisher) 
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5.2 Planer om å endre kapasitet på omsorgsbolig med heldøgns bemanning av 

helsepersonell 
 
Tabell 25 viser at mer enn seks av ti kommuner planlegger å øke kapasiteten på 
omsorgsbolig med heldøgns bemanning av helsepersonell, og bare to kommuner planlegger 
å redusere kapasiteten.  
 
Tabell 25: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på omsorgsbolig med heldøgns 
bemanning av helsepersonell? 

 Antall Andel 
Nei 29 35 
Øke 53 63 
Redusere 2 2 
Total 84 100 
 
Her er svaret signifikant assosiert med kommunens folketall. Tabell 26 viser at 11 av de 12 
kommunen med 10 000 innbyggere eller mer planlegger å øke kapasiteten på 
omsorgsboliger med heldøgns bemanning av helsepersonell. Unntaket her er Sortland. For 
øvrig er det ingen signifikante assosiasjoner knytte til helseforetaksområde, 
lokalsykehusområde eller kommunens sentralitet (se tabeller i vedlegg). 
 
Tabell 26: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på omsorgsbolig med heldøgns 
bemanning av helsepersonell? Kommunestørrelse.  

Kommunestørrelse Nei Øke  Redusere N 
Under 1000 innbyggere 7 2 0 9 
1000-1999 innbyggere 9 19 1 29 
2000-2999 innbyggere 7 9 1 17 
3000-4999 innbyggere 1 7 0 8 
5000-9999 innbyggere 4 5 0 9 
10 000 eller flere innbyggere 1 11 0 12 
Total 29 53 2 85 
p-verdi=0,042 (Fisher) 
 
 
5.3 Planer om å endre kapasitet på korttidsplass/avlastningsplass 
46 prosent av kommunene planlegger å øke kapasiteten på korttidsplass/avlastningsplass, 
og en kommune planlegger å redusere kapasiteten.  
 
Tabell 27: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på korttidsplass/avlastningsplass? 

 Antall Andel 
Nei 44 53 
Øke 39 46 
Redusere 1 1 
Total 84 100 
 
Svaret henger sammen med kommunenes sentralitet og folketall (se tabell 28 og 29). Alle de 
mellomsentrale kommunene planlegger å øke kapasiteten på korttids-/avlastningsplass. 
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Blant de som ikke planlegger å endre kapasiteten, er alle kommunene i kategorien minst 
eller nest minst sentrale. To av tre av de minst sentrale planlegger ikke endringer i 
kapasiteten. De mest folkerike kommunene er de som i størst grad planlegger økning. De 
folkerike kommuner Tromsø, Rana, Alta og Narvik som vurderte at de i dag ikke har 
tilstrekkelig kapasitet på korttidsplasser og avlastningsplasser (se kapittel 4.2), svarer alle at 
de planlegger å øke denne kapasiteten. Det er ingen signifikante assosiasjoner knytte til 
helseforetaksområde og lokalsykehusområde (se tabeller i vedlegg). 
 
Tabell 28: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på korttidsplass/avlastningsplass? 
Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Nei Øke  Redusere N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 0 2 0 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 0 8 0 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 7 11 0 18 
Minst sentrale (nivå 6) 37 18 1 56 
Total 44 39 1 84 
p-verdi<0,001 (Fisher) 
 
Tabell 29: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på korttidsplass/avlastningsplass? 
Kommunestørrelse.  

Kommunestørrelse Nei Øke  Redusere N 
Under 1000 innbyggere 7 1 1 9 
1000-1999 innbyggere 20 9 0 29 
2000-2999 innbyggere 10 7 0 17 
3000-4999 innbyggere 2 6 0 8 
5000-9999 innbyggere 2 7 0 9 
10 000 eller flere innbyggere 3 9 0 12 
Total 44 39 1 84 
p-verdi=0,003 (Fisher) 
 
 
5.4 Logistiske regresjonsanalyser 
Det er gjennomført logistiske regresjonsanalyser for å finne ut hva som påvirker 
sannsynligheten for at kommunen planlegger økning av kapasiteten på henholdsvis 
langtidsplasser, omsorgsboliger med heldøgns bemanning og korttids-/avlastningsplasser (se 
tabell 30). Resultatene viser at: 

• sannsynligheten for at en kommune planlegger økning i kapasiteten på 
langtidsplasser er mer enn 9 ganger så høy i helseforetaksområdet 
Finnmarkssykehuset, sammenliknet med UNN-området 

• sannsynligheten for at en kommune planlegger økning i kapasiteten på 
langtidsplasser mer enn 6.5 ganger så høy i en mer sentral kommune, sammenliknet 
med en mindre sentral kommune 

• sannsynligheten for at en kommune planlegger økning i kapasiteten på 
langtidsplasser reduseres med mer enn 80 prosent når det er 2 timer eller mer 
reisevei til sykehus, sammenliknet med kommuner med kortere reisevei 

• sannsynligheten for at en kommune planlegger økning i kapasiteten på 
omsorgsboliger med heldøgns bemanning er nær 4 ganger så stor i 
helseforetaksområdet Nordlandssykehuset, sammenliknet med UNN-området 
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• sannsynligheten for at kommunen planlegger å øke kapasiteten på korttids- og 
avlastningsplasser er drøyt 4 og 5 ganger så stor i henholdsvis 
Finnmarkssykehusområdet og Nordlandssykehusområdet, sammenliknet med UNN-
området 

• sannsynligheten for at kommunen planlegger å øke kapasiteten på korttids- og 
avlastningsplasser er nær 3 ganger så stor i en kommune med 3000 innbyggere eller 
mer, sammenliknet med en kommune med lavere folketall 

 
Tabell 30: Logistiske regresjonsanalyser om økning I kapasitet på langtidsplasser, omsorgsboliger, korttids- og 
avlastningsplasser 

 Avhengige variabler 
Kapasiteten  

på langtidsplasser 
Kapasiteten på 

omsorgsbolig med 
heldøgns bemanning av 

helsepersonell 

Kapasiteten på  
korttids-/ 

avlastningsplasser 

Prosent av kommuner  
som har svart at de vil øke 
kapasiteten 

26 % 62 % 46 % 

    
 Odds ratio 
Kommunestørrelse    

Ref: 3000 innb. 1,00 1,00 1,00 
3000 innb. og over 2,12 3,12 3,96* 

Sentralitet    
Ref: minst sentral kommune 1,00 1,00 1,00 

mer sentral 7,57** 0,66 3,66* 
Helseforetaksområde    

Ref: UNN   1,00 1,00 1,00 
Finnmarkssykehuset 10,16** 1,03 5,25** 
Nordlandssykehuset 0,64 4,90** 2,60 

Helgelandssykehuset  7,32 2,38 6,42** 
Avstand til sykehus     

Ref: under 2 timer 1,00 1,00 1,00 
2 timer eller mer 0,14** 1,03 0,45 

Vertskommune for sykehus    
Ref: nei 1,00 - 1,00 

ja 0,75 - 1,20 
Endring 67 år + i 2035    

Ref: under 40% økning 1,00 1,00 1,00 
40% økning eller mer 0,73 1,09 0,36 

Nagelkerke R2 0,427 0,170 0,35 
* p-verdi < 0,1, ** p-verdi < 0,05, *** p-verdi < 0,01 
 
 
Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 2,5 timer, så vil dette gi seg 
utslag i: 

• Helgelandssykehuset slår ut som signifikant i analysen om Kapasiteten på 
langtidsplasser 
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Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 3 timer, så vil det ha samme 
effekt som over. 
5.5 Samarbeid med andre kommuner for å møte det fremtidige behovet for 

døgnplasser i institusjon og/eller omsorgsbolig 
Kommunen ble spurt om de har, planlegger eller ønsker samarbeid med andre kommuner 
for å kunne møte det framtidige behovet for døgnplasser i institusjon (inkl. 
intermediærplasser og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud), og/eller omsorgsbolig. 
Tabell 31 viser kommunenes svar. Nær halvparten svarte at de løser oppgaven selv. Nær fire 
av ti kommuner har allerede samarbeid om dette. Noen få planlegger samarbeid og noen 
ønsker samarbeid om dette. Noen kommuner kommenterer at de er i en 
sammenslåingsprosess med andre kommuner og av den grunn ikke kan svare godt på 
spørsmålet om samarbeid. En av kommunene kommenterer at det kunne være aktuelt å 
diskutere samarbeid med andre kommuner om pasienter med alvorlig grad av 
demenssykdom med aggresjon og utagering. 
 
Tabell 31: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med andre kommuner for å kunne møte det framtidige 
behovet for døgnplasser i institusjon (inkl. intermediærplasser og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud), og/eller 
omsorgsbolig? 

 Antall Andel 
Har samarbeid om dette 32 38 
Planlegger samarbeid om dette 2 2 
Har ikke, men planlegger ønsker om dette 10 12 
Nei, kommunen løser dette selv 40 48 
Total 84 100 
 
Svaret på spørsmålet henger signifikant sammen med helseforetaks- og lokalsykehusområde 
(se tabell 32 og 33). Her er det særlig kommuner i UNN-området som utmerker seg med mye 
eksisterende samarbeid. Det var ingen statistisk signifikante assosiasjoner med sentralitet 
eller folketall (se tabeller i vedlegg). 
 
Tabell 32: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med andre kommuner for å kunne møte det framtidige 
behovet for døgnplasser i institusjon (inkl. intermediærplasser og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud), og/eller 
omsorgsbolig? Helseforetak. 

Helseforetak Har 
samarbeid 

om dette 

Planlegger 
samarbeid 

om dette 

Har ikke, men 
ønsker 

samarbeid 
om dette 

Nei, 
kommunen 
løser dette 

selv 

N 

Finnmarkssykehuset 2 0 2 15 19 
UNN 20 2 2 3 27 
Nordlandssykehuset 4 0 2 14 20 
Helgelandssykehuset 6 0 4 8 18 
Totalt 32 2 10 40 84 
p-verdi<0,001 (Fisher) 
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Tabell 33: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med andre kommuner for å kunne møte det framtidige 
behovet for døgnplasser i institusjon (inkl. intermediærplasser og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud), og/eller 
omsorgsbolig?  Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområde Har 
samarbeid 

om dette 

Planlegger 
samarbeid 

om dette 

Har ikke, men 
ønsker 

samarbeid om 
dette 

Nei, 
kommunen 
løser dette 

selv 

N 

Kirkenes 1 0 1 7 9 
Hammerfest 1 0 1 8 10 
Tromsø 9 1 2 3 15 
Harstad 6 0 0 0 6 
Narvik 5 1 0 0 6 
Vesterålen 0 0 2 3 5 
Lofoten 3 0 0 1 4 
Bodø 1 0 0 10 11 
Mosjøen 1 0 0 2 3 
Rana 2 0 1 1 4 
Sandnessjøen 3 0 3 5 11 
Total 32 2 10 40 84 
p-verdi<0,001 (Fisher) 
 
 
5.6 Samarbeid med helseforetak for å møte det framtidige behovet for 

intermediærplasser  
Kommunene ble videre spurt om de har, planlegger eller ønsker samarbeid med 
helseforetak for å kunne møte det framtidige behovet for intermediærplasser (inkludert 
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud). Tabell 34 viser at nær seks av ti kommuner har, 
planlegger eller ønsker samarbeid med helseforetak om dette. Nær halvparten av disse har 
ikke, men ønsker et samarbeid. En kommune kommenterte at de ønsker et tettere 
samarbeid, men ikke i en form som fører til fakturering av småbeløp mellom kommunen og 
helseforetak. 
 
Tabell 34: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med helseforetak  for å kunne møte det framtidige behovet for 
intermediærplasser (inkludert kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud)? 

 Antall Andel 
Har samarbeid om dette 16 19 
Planlegger samarbeid om dette 7 8 
Har ikke, men planlegger ønsker om dette 26 31 
Nei, kommunen løser dette selv 35 42 
Total 84 100 
 
Hvorvidt kommunen har, planlegger eller ønsker samarbeid om intermediærplasser er 
signifikant assosiert med kommunens sentralitet (se tabell 35). Her er det særlig de minst 
sentrale kommunene som ønsker et slikt samarbeid. Det er ingen statistisk signifikante 
assosiasjoner med helseforetaksområde, lokalsykehusområde eller folketall (se tabeller i 
vedlegg). 
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Tabell 35: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med helseforetak for å kunne møte det framtidige behovet for 
intermediærplasser (inkludert kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud)? Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Har 
samarbeid 

om dette 

Planlegger 
samarbeid 

om dette 

Har ikke, men 
ønsker 

samarbeid om 
dette 

Nei, 
kommunen 
løser dette 

selv 

N 

Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 0 0 1 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 2 2 0 4 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 0 1 7 10 18 
Minst sentrale (nivå 6) 13 4 19 20 56 
Total 16 7 26 35 84 
p-verdi=0,041 (Fisher) 
 
Blant de 84 kommunene, var det 12 kommuner (14 prosent) som samarbeidet med andre 
kommuner om døgnplasser i institusjon og/eller omsorgsbolig, samtidig som de samarbeidet 
med helseforetak om intermediærplasser. Blant disse finner vi folkerike kommuner som 
Tromsø, Harstad og Narvik.  
 
5.7 Logistiske regresjonsanalyser 
Det er gjennomført logistiske regresjonsanalyser for å finne ut hva som påvirker 
sannsynligheten for at kommunen ønsker samarbeid henholdsvis med andre kommuner om 
institusjonsplasser og omsorgsboliger, og med helseforetak om intermediærplasser (se tabell 
36). Resultatene viser at: 

• sannsynligheten for at en kommune har, planlegger eller ønsker samarbeid med 
andre kommuner om institusjonsplasser og omsorgsboliger avtar betydelig utenfor 
UNN-området 

• sannsynligheten for at en kommune har, planlegger eller ønsker samarbeid med 
andre kommuner om institusjonsplasser og omsorgsboliger reduseres med 80 
prosent hvis det er 2 timer eller mer i reisevei til sykehus, sammenliknet med 
kommuner med kortere reisevei 

• sannsynligheten for at en kommune har, planlegger eller ønsker samarbeid med 
helseforetak om intermediærplasser reduseres med drøyt 90 prosent hvis 
kommunen er mer sentral, sammenliknet med de minst sentrale kommunene 

• sannsynligheten for at en kommune har, planlegger eller ønsker samarbeid med 
helseforetak om intermediærplasser reduseres med drøyt 70 prosent hvis 
kommunen tilhører helseforetaksområdet Nordlandssykehuset, sammenliknet med 
UNN-området 
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Tabell 36: Logistiske regresjonsanalyser om samarbeid med andre kommuner om døgnplasser i institusjon og 
omsorgsboliger, og med helseforetak   om intermediærplasser 

 Avhengige variabler 
Samarbeid med andre 

kommuner for å kunne 
møte det framtidige 

behovet for døgnplasser i 
institusjon og/eller 

omsorgsbolig 

Samarbeid med helseforetak for å 
kunne møte det framtidige 

behovet for intermediærplasser 

Prosent av kommuner  
som har svart ja 53 % 58 % 

   
 Odds ratio 
Kommunestørrelse   

Ref: 3000 innb. 1,00 1,00 
3000 innb. og over 0,89 4,24 

Sentralitet   
Ref: minst sentral kommune 1,00 1,00 

mer sentral 0,71 0,09*** 
Helseforetaksområde   

Ref: UNN   1,00 1,00 
Finnmarkssykehuset 0,03*** 0,40 
Nordlandssykehuset 0,03*** 0,29* 

Helgelandssykehuset  0,09*** 0,34 
Avstand til sykehus    

Ref: under 2 timer 1,00 1,00 
2 timer eller mer 0,20** 0,42 

Vertskommune for sykehus   
Ref: nei 1,00 1,00 

ja 1,15 0,97 
Endring 67 år + i 2035   

Ref: under 40% økning 1,00 1,00 
40% økning eller mer 1,92 1,77 

Nagelkerke R2 0,478 0,186 
* p-verdi < 0,1, ** p-verdi < 0,05, *** p-verdi < 0,01 
 
 
Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 2,5 timer, så vil ikke det ha 
noen signifikant effekt på analysene i tabellen over. 
 
Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 3 timer, så vil det gi seg utslag 
i:  

• at Nordlandssykehuset ikke slår ut som signifikant i analysen om Samarbeid med 
helseforetak for å møte det framtidige behovet for intermediærplasser. 
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6 Tiltak for å redusere behovet for institusjonsplasser  
Tabell 37 viser at nesten alle kommuner (92 prosent) svarte at de vil satse mer på tiltak som 
reduserer behovet for institusjonsplasser. Dette innebærer økt kapasitet i hjemmetjenesten, 
hverdagsrehabilitering, dagtilbud og liknende. De få kommunene som svarte at de ikke vil 
satse mer på tiltak for eventuelt å redusere behovet for institusjonsplasser, var en liten 
andel (8 prosent, til sammen sju kommuner) blant de minst sentrale kommunene. Alle disse 
kommunene har under 3000 innbyggere. Det var imidlertid ingen signifikante assosiasjoner 
med helseforetaksområde, lokalsykehusområde, kommunens sentralitet eller folketall (se 
tabeller i vedlegg). 
 
Tabell 37: Vil kommunen satse mer på tiltak som reduserer behovet for institusjonsplasser (økt kapasitet i hjemmetjenesten, 
hverdagsrehabilitering, dagtilbud o.l.)? 

 Antall Andel 
Nei 7 8 
Ja 77 92 
Total 84 100 
 
 
6.1 Prioriterte tiltak 
Respondentene ble bedt om å svare på hvilken prioritet (rangert fra 1 som har høyest 
prioritet og 4 som har lavest prioritet) de gir fire ulike tiltak for å redusere behovet for 
institusjonsplasser. De fire tiltakene er: 

• Økning av tiltak for mestring av hjemmesituasjonen 
• Økt kapasitet i hjemmetjenesten 
• Økt kapasitet på dagsenter og avlastningstilbud 
• Utbygging av tilrettelagte boliger 

 
Tabell 38 viser hvordan kommunene har prioritert. Det var ingen signifikante assosiasjoner 
med helseforetaksområde, lokalsykehusområde, kommunens sentralitet eller folketall (se 
tabeller i vedlegg). Det betyr at det var relativt lite variasjon i kommunenes prioriteringer av 
de fire tiltakene. To av tre kommuner hadde økning av tiltak for mestring av 
hjemmesituasjon som første prioritet (ingen kommuner ga dette tiltaket 4. prioritet). Kun 
seks av kommunene ga dette tiltaket 3. prioritet. Disse var Båtsfjord, Bindal, Grane, Målselv, 
Steigen og Tranøy. Fem av disse seks kommunene er i kategorien minst sentrale, og er små 
kommuner med under 3000 innbyggere. Økt kapasitet i hjemmetjenesten hadde i hovedsak 
andre eller tredjeprioritet blant kommunene. Det var få kommuner som prioriterer økt 
kapasitet på dagsenter og avlastningstilbud helt øverst eller helt nederst. 84 prosent av 
kommunene hadde dette tiltaket som andre eller tredje prioritet. 83 prosent av kommunene 
hadde utbygging av tilrettelagte boliger som lavest prioritet, og seks prosent hadde dette 
som nest laveste prioritet. De to kommunene som hadde utbygging av tilrettelagte boliger 
som prioritet en, var Dyrøy og Flakstad. De sju kommunene som hadde utbygging av 
tilrettelagte boliger som prioritet to, var Bardu, Båtsfjord, Bindal, Kåfjord, Moskenes, 
Salangen og Skånland. Alle disse sju kommunene er i kategoriene minst sentrale eller nest 
minst sentrale.   
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Tabell 38: Kommunenes prioritering av fire tiltak for å redusere behovet for institusjonsplasser 

 Prosent 1. 
prioritet 

Prosent 2. 
prioritet 

Prosent 3. 
prioritet 

Prosent 4. 
prioritet 

Total 
prosent 

N 

Økning av tiltak for mestring 
av hjemmesituasjonen 

67 26 7 0 100 84 

Økt kapasitet i 
hjemmetjenesten 

25 32 36 7 100 84 

Økt kapasitet på dagsenter 
og avlastningstilbud 

6 33 51 10 100 84 

Utbygging av tilrettelagte 
boliger 

2 8 6 83 100 84 

 
Flere har gitt kommentarer om at de syns det er en noe merkelig vinkling på dette 
spørsmålet og at de ikke helt skjønner hvorfor helseforetaket trenger denne typen 
informasjon. Det påpekes at tilbudene i tjenestekjeden må være balansert og at det derfor 
er vanskelig å prioritere enkelte tiltak høyere enn andre. I tillegg pekes det på at det er 
viktige alternativer som ikke nevnes, uten at det klargjøres hva disse er.  
 
6.2 Bruk av velferdsteknologi 
Blant de 80 kommunen som har svart på spørsmålet om de har tatt i bruk 
velferdsteknologiske løsninger, svarte 63 (79 prosent) at de har tatt dette i bruk. Tabell 39, 
39 og 40 viser at bruk av velferdsteknologiske løsninger er assosiert med 
helseforetaksområde, lokalsykehusområde, kommunens sentralitet og folketall. Kommuner i 
Helgelandssykehusområdet har i minst grad tatt slike løsninger i bruk, mens Rana, 
Sandnessjøen og Kirkenes er de lokalsykehusområdene som i minst grad har tatt 
velferdsteknologiske løsninger i bruk. De 17 kommunene som svarer at de ikke har tatt i bruk 
velferdsteknologiske løsninger, er alle i kategorien minst sentrale kommuner og har under 
3000 innbyggere  
 
Tabell 39: Antall og andel kommuner som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger. Helseforetak og 
lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 12 71 17 Kirkenes 5 56 9 

Hammerfest 7 88 8 
UNN 22 88 25 Tromsø 12 86 14 

Harstad 4 80 5 
Narvik 6 100 6 

Nordlandssykehuset 19 95 20 Vesterålen 5 100 5 
Lofoten 4 100 4 
Bodø 10 91 11 

Helgelandssykehuset 10 56 18 Mosjøen 2 67 3 
Rana 2 50 4 
Sandnessjøen 6 55 11 

Total 63 79 80 Total 63 79 80 
p-verdi=0,014 (Fisher) p-verdi=0,417 (Fisher) 
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Tabell 40: Antall og andel kommuner som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 8 100 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 17 100 17 
Minst sentrale (nivå 6) 36 68 53 
Total 63 79 80 
p-verdi=0,007 (Fisher) 
 
Tabell 41: Antall og andel kommuner som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommunestørrelse.  

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 5 56 9 
1000-1999 innbyggere 19 66 29 
2000-2999 innbyggere 11 79 14 
3000-4999 innbyggere 7 100 7 
5000-9999 innbyggere 9 100 9 
10 000 eller flere innbyggere 12 100 12 
Total 63 79 80 
p-verdi=0,014 (Fisher) 
 
 
6.3 Samarbeider kommunen med andre kommuner om bruk av velferdsteknologiske 

løsninger 
To av tre kommuner oppgir at de samarbeider med andre kommuner om bruk av 
velferdsteknologiske løsninger. Det er ingen statistisk signifikante assosiasjoner med hverken 
helseforetaksområde, lokalsykehusområde, kommunens sentralitet eller folketall. Det er 
likevel en del variasjon kommunene imellom (se tabeller i vedlegg). I helseforetaksområdet 
Nordlandssykehuset samarbeider 85 prosent av kommunene med andre kommuner om 
velferdsteknologiske løsninger. Tilsvarende andel var 50 prosent blant kommunene i 
Finnmark. Narvik er det lokalsykehusområdet hvor kommunene i minst grad samarbeider 
om dette (33 prosent). 
 
6.4 Planer om å styrke egen satsing innen bruk av velferdsteknologi 
Nær samtlige kommuner (96 prosent) har planer om å styrke egen satsing innen bruk av 
velferdsteknologi (se tabeller i vedlegg). Kun Båtsfjord, Berlevåg og Skjervøy svarer at de ikke 
har planer om dette (seks kommuner har ikke svart på spørsmålet). 
 
6.5 Hvilke velferdsteknologiske løsninger satser kommunen på? 
Kommunene er bedt om å svare på hvilke konkrete velferdsteknologiske løsninger som de 
eventuelt satser på. Blant de 86 kommunene var det 56 (65 prosent) besvarte dette 
spørsmålet. Svarene er kategorisert og telt opp i tabell 42. Tabellen omfatter både løsninger 
som er implementert, løsninger som er under implementering og løsninger som utredes eller 
planlegges. Disse handler i hovedsak om ordninger for å skape trygghet, tilsyn, 
medisinhåndtering og nye digitale arbeidsverktøy og -metoder. En kommune kan ha 
satsninger i flere kategorier. 
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Tabell 42: Hvilke velferdsteknologiske løsninger satser kommunen på? 

Velferdsteknologiske løsninger Antall 
(Digitalisering av) trygghetsalarm, trygghetsteknologi, stemmestyrte alarmer, 
sensoralarmer, pasientalarmsystem, trygghetsskapende system/teknologi  

40 

Løsninger med elektronisk tilsyn inkl. sykesignalanlegg, alarmmatter, 
lokaliseringsteknologi, dørsensor, fallmatte, dørsensor, dørlås, e-lås 

33 

Elektronisk medisindispenser, E dosett, medisinstøtte, medikamentvarsling, 
medikamentadministrering, elektroniske dosetter, multidoser  

35 

Håndholdte terminaler i hjemmetjenesten, mobil pleie, mobil omsorg, mobil profil, 
sømløs rapportering fra velferdsteknologi til EPJ 

11 

Responssenter 2 
 
Andre løsninger som nevnes er: digitale søknader, lyd/bilde-løsninger, aktivitetsfremmende 
teknologi for psykisk utviklingshemmede, nettbaserte løsninger for oppfølging av KOLS, 
elektronisk timebestilling, e-dialog i hjemmetjenesten, skypemuligheter med legetjeneste, 
elektronisk bakvakt for legene, mestringsskapende teknologi, poliklinisk behandling via 
skype samt administrativ teknologi. 
 
I tillegg til svarene i tabell 42, er det mange som skriver at de er med i ulike prosjekter eller 
interkommunale samarbeid som fokuserer på bruk av velferdsteknologi. 
 
6.6 Logistiske regresjonsanalyser 
Tabell 43 viser to logistiske regresjonsanalyser knyttet til bruken av velferdsteknologiske 
løsninger. Når det gjelder analysen vedrørende bruk av velferdsteknologiske løsninger, så 
svarte alle kommuner med 3000 innbyggere eller mer, alle mer sentrale kommune og alle 
kommuner som er vertskommune for sykehus at de har tatt i bruk slike løsninger. Det gir 
derfor ingen mening å inkludere kommunestørrelse, sentralitet og vertskommune som 
uavhengige variabler i denne analysen. Resultatene viser at: 

• sannsynligheten for at en kommune i helseforetaksområdet Helgelandssykehuset har 
tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger er nær 90 prosent lavere enn for en 
kommune i UNN-området 

• sannsynligheten for at en kommune har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger er 
drøyt 80 prosent lavere for kommuner med 2 timer eller mer i reisevei til sykehus, 
sammenliknet med en kommune med kortere reisevei 
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Tabell 43: Logistisk regresjonsanalyse om henholdsvis kommunens bruk av velferdsteknologiske løsninger og samarbeid med 
andre kommuner om dette 

 Avhengige variabler 
Har kommunen tatt i bruk  

velferdsteknologiske 
løsninger? 

Samarbeider kommunen med  
andre kommuner om bruk  

av velferdsteknologiske 
løsninger? 

Prosent av kommuner  
som har svart ja 79 % 66 % 

   
 Odds ratio 
Kommunestørrelse   

Ref: 3000 innb. - 1,00 
3000 innb. og over - 1,13 

Sentralitet   
Ref: minst sentral kommune - 1,00 

mer sentral - 2,78 
Lokalsykehusområde   

Ref: UNN   1,00 1,00 
Finnmarkssykehuset 0,40 0,57 
Nordlandssykehuset 2,27 2,78 

Helgelandssykehuset  0,12** 0,73 
Avstand til sykehus    

Ref: under 2 timer 1,00 1,00 
2 timer eller mer 0,18** 0,58 

Vertskommune for sykehus   
Ref: nei - 1,00 

ja - 0,28 
Endring 67 år + i 2035   

Ref: under 40% økning 1,00 1,00 
40% økning eller mer 2,74 1,51 

Nagelkerke R2 0,317 0,186 
* p-verdi < 0,1, ** p-verdi < 0,05, *** p-verdi < 0,01 
 
 
Det har ingen betydning for analysene om dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus 
settes ved 2,5 eller 3 timer.
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7 Behov for personell og kompetanse 
Kommunene ble stilt åpne spørsmål om de hadde særlige utfordringer når det gjelder 
helsepersonell. Svarene er oppsummert i det videre. 
 
7.1 Særlige utfordringer gjeldende personell - nivå videregående skole og fagskole 

(f.eks. helsefagarbeider, helsesekretær) 
Blant de 86 kommunene i undersøkelsen, ga 50 (58 prosent) svar som tydet på at de har 
utfordringer i dag med å rekruttere personell på videregående skole- og fagskolenivå, mens 
27 kommuner (31 prosent) svarte at de ikke har rekrutteringsutfordringer på dette nivået. Ni 
kommuner svarte ikke på spørsmålet. Det var ingen signifikant sammenheng mellom 
rekrutteringsutfordringer på dette nivået og kommunens tilhørighet til foretaksområde, 
lokalsykehusområde eller kommunens sentralitet. Det var tendenser til større 
rekrutteringsutfordringer i de minst folkerike kommunene, men denne tendensen var ikke 
statistisk signifikant. 
 
Flere av de kommunene som svarte at de ikke har utfordringer på dette nivået i dag, skrev at 
de vil få utfordringer på sikt på grunn av et aldrende personell og et økt rekrutteringsbehov.  
 
Kommunene med rekrutteringsutfordringer på dette nivået, hadde i all hovedsak vansker 
med å rekruttere helsefagarbeidere. Noen få kommuner rapportere at det var utfordrende å 
rekruttere helsesekretærer til fastlegekontor. Flere pekte på mangelen på heltidsstillinger 
som en årsak til rekrutteringsutfordringer. Andre trakk fram at de ikke har videregående 
skole i nærheten. Det ble også hevdet at utdanningskapasiteten for dette nivået av 
helsepersonell er for lav. Dette handler om lav kapasitet i videregående skole/fagskole. Flere 
kommuner skrev at de har nok av lærlingeplasser, men vansker med å fylle dem. Videre 
skrev flere at de tar inn ufaglærte og legger til rette for at de gjennomfører utdanning som 
helsefagarbeidere. Det ble også framholdt at en del av de som utdanner seg som 
helsefagarbeidere, ikke går ut i arbeid men fortsetter rett videre på sykepleierutdanning. Det 
ble videre pekt på at det var vanskelig å skaffe faglærte vikarer på dette nivået.  
 
Kommunene rapporterer ikke om stabilitetsutfordringer med denne typen personell. Det 
synes som om dette i stor grad er stabil arbeidskraft når de først er rekruttert. 
 
7.2 Særlige rekrutteringsutfordringer gjeldende personell på høgskole-

/universitetsnivå (f.eks. sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, 
lege) 

Blant de 86 kommunene var det 70 (81 prosent) som spesifikt pekte på en eller flere 
yrkesgrupper på høgskole/universitetsnivå som særlig utfordrende å rekruttere. Den store 
majoriteten av kommuner (58) nevnte spesifikt sykepleiere. Det var 34 kommuner som 
nevnte vernepleier, 24 nevnte leger, 16 nevnte ergoterapeut, 7 nevnte psykolog, 5 nevnte 
fysioterapeut og 4 nevnte helsesøster. 
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Blant de 16 kommunene som ikke nevnte noen faggrupper spesielt, var det 8 som ikke 
hadde besvart spørsmålet. De øvrige skrev at alle faggrupper på dette nivået er vanskelig å 
rekruttere uten at noen grupper ble spesifikt nevnt. 
Vanskene med å rekruttere sykepleiere, vernepleiere og leger synes å være en utfordring 
alle typer kommuner har. Når det gjelder ergoterapeut, fysioterapeut, helsesøster og 
psykolog var det i all hovedsak bare de minst sentrale kommunene som oppga å ha 
utfordringer. Det ble fra flere pekt på at utdanningskapasiteten på helsesøstre, psykologer 
og ergoterapeuter for lav. Reduksjon i desentraliserte utdanningstilbud ble også trukket 
fram som negativt for rekrutteringen. 

 
7.3 Andre særlige utfordringer gjeldende personell (f.eks. rekruttering av personell 

med samisk språk/kulturkompetanse) 
Kommunene ble også spurt om de har utfordringer med annet personell, eksemplifisert med 
rekruttering av personell med samisk språk/kulturkompetanse. Svarene på dette spørsmålet 
kan kategorisert i fire ulike kategorier; de som opplever utfordringer knyttet til enten samisk 
språk eller til kulturkompetanse (20 svar), de som verken pekte på utfordringer eller entydig 
svarte at de ikke har utfordringer (fire svar), de som svarte at de ikke har utfordringer 
knyttet til samisk språk eller til kulturkompetanse (21 svar), og de som pekte på andre 
utfordringer (to svar), henholdsvis knyttet til demenskompetanse og på organisering av 
legetjenesten. 
 
Blant de som opplever utfordringer knyttet til enten samisk språk eller til kulturkompetanse, 
var det flere som skrev at det er en utfordring at det rekrutteres mange fremmedspråklige 
inn i tjenesten. Disse har ofte dårlig norsk-kompetanse og det står enda dårligere til med 
samisk språk- og kulturkompetanse. Det ble for øvrig pekt på at det er viktig med 
regelmessige kurs både i samisk språk og kulturkompetanse.  
 
Blant de kommunene som svarte at de ikke har utfordringer med samisk språk- og/eller 
kulturkompetanse, var det flere som skrev at de ikke hadde noen samisk befolkning. Andre 
mente de hadde god tilgang på ansatte med slik kompetanse. 
 
7.4 Tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell 
Kommunene ble bedt om å svare på om de har iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller 
stabilisere helsepersonell. Blant de 83 kommunene som svarte på spørsmålet, var det 72 (87 
prosent) som svarte ja. Svaret på spørsmålet var signifikant assosiert med 
lokalsykehusområde og tabell 44 viser Lofoten, Kirkenes og Rana utmerker seg med en 
relativt sett lav andel kommuner i ja-kategorien. Blant kommunene i Finnmark, var andelen 
kommuner som har iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell lavere 
enn i de andre helseforetaksområdene. Men denne ulikheten slo ikke ut som statistisk 
signifikant. Det var heller ingen signifikante assosiasjoner med kommunens sentralitet og 
folketall (se tabeller i vedlegg). Dette tyder på at både sentrale og usentrale kommuner, 
samt kommuner med høyt og lavt folketall, i nær like stor grad har iverksatt tiltak for å 
rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell. 
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Tabell 44: Antall og andel kommuner som har iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell. Helseforetak 
og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 14 74 19 Kirkenes 6 67 9 

Hammerfest 8 80 10 
UNN 25 93 27 Tromsø 14 93 15 

Harstad 6 100 6 
Narvik 5 83 6 

Nordlandssykehuset 17 85 20 Vesterålen 4 80 5 
Lofoten 2 50 4 
Bodø 11 100 11 

Helgelandssykehuset 16 94 17 Mosjøen 3 100 3 
Rana 2 67 3 
Sandnessjøen 11 100 11 

Total 72 87 83 Total 72 87 83 
p-verdi=0,276 p-verdi=0,075 (Fisher) 

 
7.4.1 Logistisk regresjonsanalyse 

Den logistiske regresjonsanalysen gjengitt i tabell 45 hvordan de uavhengige variablene 
innvirker på sannsynligheten for at kommunen har iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller 
stabilisere helsepersonell. Resultatene viser at: 

• sannsynligheten for at en kommune har iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller 
stabilisere helsepersonell er mer enn 5 ganger høyere i en kommune som har 2 timer 
eller mer reisevei fra sykehus, sammenliknet med en kommune med kortere reisevei 

• sannsynligheten for at en kommune i Finnmark har iverksatt tiltak for å rekruttere 
og/eller stabilisere helsepersonell er nær 90 prosent lavere, sammenliknet med en 
kommune i UNN-området 
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Tabell 45: Logistiske regresjonsanalyser om det er satt i verk tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell, 
utarbeidet beredskapsplaner for henholdsvis kritisk mangel på institusjonsplasser og helsepersonell 

 Avhengige variabler 
Er det iverksatt tiltak for å rekruttere 

og/eller stabilisere helsepersonell? 
Prosent av kommuner  
som har svart ja 87 % 

  
Odds ratio 

Kommunestørrelse  
Ref: 3000 innb. 1,00 

3000 innb. og over 1,00 
Sentralitet  

Ref: minst sentral kommune 1,00 
mer sentral 4,65 

Helseforetaksområde  
Ref: UNN   1,00 

Finnmarkssykehuset 0,12* 
Nordlandssykehuset 0,42 

Helgelandssykehuset  1,30 
Avstand til sykehus   

Ref: under 2 timer 1,00 
2 timer eller mer 6,16* 

Vertskommune for sykehus  
Ref: nei 1,00 

ja 1,41 
Endring 67 år + i 2035  

Ref: under 40% økning 1,00 
40% økning eller mer 0,53 

Nagelkerke R2 0,211 
* p-verdi < 0,1, ** p-verdi < 0,05, *** p-verdi < 0,01 
 
Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 2,5 timer, vil det gi seg utslag i 
at: 

• ingen av de uavhengige variablene slår ut som signifikant 
 
Hvis dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus settes til 3 timer, vil det ha samme 
effekt. 
 
7.5 Tiltak i egen regi eller i samarbeid med andre instanser 
Kommunene be spurt om de har iverksatt rekrutterings og/eller stabiliseringstiltak i egen 
regi eller sammen med andre. Blant de 86 kommunene, var det 72 (84 prosent) som svarte. 
Tabell 46 viser kommunenes svar. Mange kommuner har gjennomført tiltak både i egen regi 
og sammen med andre. De som krysset av for andre tiltak, ble bedt om å spesifisere dette 
nærmer. Her ble det pekt på at kommunen oppfordrer ansatte til å ta utdanning og tilbyr 
stipend og permisjon med lønn, at kommunen deltar aktivt på rekrutteringsmesser, noen 
har egne ansatte som har som jobb å bidra til å øke tilflyttingen til kommunen, noen har 
felles rekrutteringsplan med andre kommuner, andre peker på at de tar imot studenter i 
både grunn- og videreutdanning, oppretter nye lærlingeplasser, egne rekrutteringsprosjekt, 
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sign-on-fee til sykepleiere og vernepleiere, stipend til desentralisert utdanning og samarbeid 
med sykehus om legerekruttering.  
Tabell 46: Antall og andel kommuner som har iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell fordelt på 
tiltak. 

 Antall Andel N 
Tiltak i egen regi 23 32 72 
Tiltak i samarbeid med utdanningsinstitusjon 27 38 72 
Tiltak i samarbeid med andre kommuner 17 24 72 
Tiltak i samarbeid med spesialisthelsetjenesten 8 11 72 
Andre tiltak 17 24 72 
 
 
7.6 Personellgrupper som er omfattet i tiltak 
Kommunene ble bedt om å svare på hvilket personell som er omfattet av rekrutterings- og 
stabiliseringstiltak. Tabell 47 vider at sykepleiere er den personellgruppen som i størst grad 
er omfattet av slike tiltak. Dernest følger helsefagarbeidere, leger og vernepleiere. 
Fysioterapeuter, ergoterapeuter og helsesekretærer er i liten grad gjenstand for særlige 
tiltak. 
 
Tabell 47: Personellgrupper som er omfattet av kommunens rekrutterings- og stabiliseringstiltak 

Personellgruppe Antall Andel N 
Sykepleier 52 72 72 
Helsefagarbeider 39 54 72 
Leger 26 36 72 
Vernepleier 23 32 72 
Fysioterapeut 4 6 72 
Ergoterapeut 3 4 72 
Helsesekretær 1 1 72 
Annet 4 6 72 
 
Kategorien annet omfatter:   

• Alle profesjoner på høyskole og universitetsnivå det er vanskelig å rekruttere fra 
• Jordmor 
• Ledere 

 
7.7 Rekruttere og beholde fastleger 
Kommunen ble spurt om de opplever utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. 
Dette var et åpent spørsmål som 49 kommuner besvarte. 21 av dem svarte at de ikke har 
utfordringer, 10 svarte både ja og nei eller har gitt tvetydig svar, og 18 svarte at de har 
utfordringer. Under har vi gjort en grovsortering av svarene.  
 
De som svarte at de ikke har utfordringer, trakk fram at de har hatt stabil legedekning og 
rekrutterer greit når de lyser ut ledige hjemler/stillinger. Turnusleger trekkes fram som en 
viktig rekrutteringskilde, mens gunstig permisjonsordning (Nord-Norge permisjon) trekkes 
fram som et viktig stabiliserende tiltak. 
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De som ga tvetydig svar eller svar av typen både ja og nei, skrev at det periodevis var 
utfordringer. For eksempel når stabile fastleger skulle ha permisjon. En respondent skrev at 
det var variasjoner mht. til rekruttering til ulike legekontor i kommunen, hvor et lite 
legekontoret hadde utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger, da de ofte er alene 
på kontoret, mens et stort legekontor har et stort fagmiljø og flere leger på jobb hver dag. 
Her klarer kommunen å rekruttere og beholde legene. Andre skrev om interkommunalt 
samarbeid hvor annen kommune har vertskommuneansvaret og hvor det har vært rimelig 
stabilt de siste par årene.  
 
Blant de kommunene som hadde utfordringer med å rekruttere og stabilisere leger, ble det 
pekt på at færre leger ønsker å kjøpe lister fra fratredende leger. Flere har brukt vikarbyrå i 
årevis. Ved utlysning av stillinger er det få søkere og de fleste er utenlandske uten godkjent 
autorisasjon. Legenes store og økende arbeidsmengde, samt stor vaktbelastning i 
småkommuner ble også trukket fram som årsaker til vanskelig rekruttering. Nye 
kompetansekrav om spesialisering i allmennmedisin gjør også rekruttering mer utfordrende.  
 
7.8 Hva gjør kommunen for å sikre rekruttering og stabilisering av fastleger?  
Et annet åpent spørsmål om rekruttering og stabilisering av fastleger, handlet om hva 
kommunen gjør for å sikre rekruttering og stabilisering av fastleger. Svarene her handlet om:  
 

• Reduksjon i pasientlister som medførte behov for flere leger, og som ga mindre 
vaktbelastning 

• Opprettelse av utdanningsstillinger for spesialisering i allmennmedisin eller annen 
særlig tilrettelegging for slik spesialisering 

• Gode lønnsvilkår, boligordninger og permisjonsordninger 
• Utvikling av godt fagmiljø og arbeidsmiljø 
• Overgang fra driftsformer med privat næringsdrift til kommunal drift med 

fastlønnede leger 
• Tradisjonell annonsering gjennom stillingsannonser 
• Prosjektarbeid med ekstern finansiering fra Helsedirektoratet og utbygging av 

helsehus som trekkplaster 
 
7.9 Øvrige kommentarer vedrørende rekruttering og stabilisering av helsepersonell 
Det ble fra flere pekt på at det er behov for økt utdanningskapasitet på flere områder. 
Utdanningsinstitusjoner må i dialog med kommunene om hva de faktisk trenger, 
eksempelvis helsesøsterutdanning og deltidsutdanning for sykepleiere og vernepleiere. 
Det ble også framholdt at nye krav til kommunene og nødvendig utdanningskapasitet, bør 
samkjøres selv om de hører til ulike departementer. Det er også behov for økonomiske 
insentiver fra sentralt hold i form av lønnsløft for enkelte yrkesgrupper. Behovet for sikring 
av videreutdanning av helsepersonell ble også trukket fram. Det ble også pekt på at det er 
utfordrende å rekruttere personell til små stillingsprosenter, eksempelvis helsesøster i 50 
prosent stilling. Det ble pekt på at det bør jobbes med en heltidskultur, hvor flest mulig har 
100 prosent stillinger. En vertskommune for sykehus skrev at de er spesielt sårbar med tanke 
på sykepleierturnover. De opererer i et lite marked der sykehus og kommune konkurrerer 
om samme fagkompetanse. Det ble videre pekt på at utbygging av nye helsebygg er viktige 
tiltak for å rekruttere og stabilisere 
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8 Beredskapsplaner 
 
8.1 Beredskapsplaner ved kritisk mangel på institusjonsplasser 
Kommunene er spurt om de har utarbeidet beredskapsplaner ved kritisk mangel på 
institusjonsplasser. Tabell 48 viser at majoriteten (65 prosent) svarte nei på dette 
spørsmålet. De kommunene som har slik beredskapsplan, har i hovedsak utarbeidet dem for 
egen kommune i egen regi. Noen få har samarbeidet med andre kommuner eller 
helseforetak om dette. Det var ingen signifikante assosiasjoner med helseforetaksområde, 
lokalsykehusområde, kommunens sentralitet eller folketall (se tabeller i vedlegg). 
 
Tabell 48: Har kommunen utarbeidet beredskapsplaner ved kritisk mangel på institusjonsplasser? 

 Antall Andel 
Nei 54 65 
Ja, i egen regi 24 29 
Ja, i samarbeid med andre kommuner 4 5 
Ja, i samarbeid med andre helseforetak 1 1 
Total 83 100 
 
De kommuner som har en beredskapsplan for kritisk mangel på institusjonsplasser, ble bedt 
om å kort beskrive tiltak i planen. Tiltakene omfattet: 

• Endre enkeltrom til dobbeltrom og eventuelt ta i bruk fellesareal 
• Benytte ubrukt areal i eksisterende institusjon 
• Benyttelse annen kommunal bygningsmasse (skole og idrettshall) 
• Styrke hjemmebaserte tjenester 
• Leie av plasser i andre kommuner, evt. samarbeid med Forsvaret om feltsykehus. 
• Samarbeid med frivillige 

 
8.2 Beredskapsplaner ved kritisk mangel på helsepersonell 
Kommunene er videre spurt om de har utarbeidet beredskapsplaner ved kritisk mangel på 
helsepersonell. Majoriteten (71 prosent) svarte nei på spørsmålet. De øvrige (29 prosent) 
svarte at kommunene hadde utarbeidet beredskapsplan i egen regi. Det var ingen som 
hadde utarbeidet slike planer i samarbeid med andre kommuner eller helseforetak. Svaret 
på spørsmålet var signifikant assosiert med lokalsykehusområder (se tabell 49). Områder 
som skilte seg positivt ut mht. å ha slik beredskapsplan på plass var Harstad, Rana, 
Sandnessjøen og Vesterålen. Det var ingen signifikant assosiasjon med helseforetaksområde, 
kommunens sentralitet eller folketall (se tabeller i vedlegg). 
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Tabell 49: Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk mangel på helsepersonell. Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområde Nei Ja, i egen regi N 
Kirkenes 7 2 9 
Hammerfest 9 1 10 
Tromsø 13 2 15 
Harstad 2 4 6 
Narvik 4 2 6 
Vesterålen 3 2 5 
Lofoten 4 0 4 
Bodø 9 2 11 
Mosjøen 2 1 3 
Rana 1 3 4 
Sandnessjøen 6 5 11 
Total 60 24 84 
p-verdi=0,088 (Fisher) 
 
De kommuner som har en beredskapsplan ved kritisk mangel på helsepersonell, ble bedt om 
å kort beskrive tiltak i planen. Tiltakene omfattet: 

• Kjøpe tjenester fra nabokommuner  
• Innleie fra vikarbyrå 
• Beordring av annet kommunalt personell 
• Anmode om hjelp fra nabokommune(r) 
• Samarbeid med lag, foreninger, frivillige 
• Trekke inn pasienter som nå har hjelp hjemme, til institusjon  

 

8.3 Logistiske regresjonsanalyser 
De to logistiske regresjonsanalysene i tabell 50 viser hvordan de uavhengige variablene 
innvirker på sannsynligheten for at kommunen har utarbeidet beredskapsplaner for 
henholdsvis en kritisk mangel på institusjonsplasser og helsepersonell. Resultatene viser at: 

• sannsynligheten for at en kommune har utarbeidet beredskapsplan ved kritisk 
mangel på institusjonsplasser er nær 3 ganger så høy i en kommune med 40 prosent 
framskrevet økning i aldersgruppen 67 år eller mer i 2035, sammenliknet med en 
kommune hvor denne eldreandelen antas å øke mindre 

• ingen av de uavhengige variablene innvirker statistisk signifikant på sannsynligheten 
for at en kommune har utarbeidet beredskapsplan for kritisk mangel på 
helsepersonell 
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Tabell 50: Logistiske regresjonsanalyser om det er satt i verk tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell, 
utarbeidet beredskapsplaner for henholdsvis kritisk mangel på institusjonsplasser og helsepersonell 

 Avhengige variabler 
Beredskapsplaner er utarbeidet 

ved kritisk mangel på 
institusjonsplasser 

Beredskapsplaner er utarbeidet 
ved kritisk mangel på 

helsepersonell 
Prosent av kommuner  
som har svart ja 35 % 24 % 

   
 
Kommunestørrelse   

Ref: 3000 innb. 1,00 1,00 
3000 innb. og over 0,36 0,41 

Sentralitet   
Ref: minst sentral kommune 1,00 1,00 

mer sentral 0,48 1,50 
Helseforetaksområde   

Ref: UNN   1,00 1,00 
Finnmarkssykehuset 0,48 0,36 
Nordlandssykehuset 0,89 0,63 

Helgelandssykehuset  1,98 2,28 
Avstand til sykehus    

Ref: under 2 timer 1,00 1,00 
2 timer eller mer 0,63 0,87 

Vertskommune for sykehus   
Ref: nei 1,00 1,00 

ja 0,83 1,14 
Endring 67 år + i 2035   

Ref: under 40% økning 1,00 1,00 
40% økning eller mer 3,95* 2,70 

Nagelkerke R2 0,173 0,158 
* p-verdi < 0,1, ** p-verdi < 0,05, *** p-verdi < 0,01 
 
 
Det har ingen betydning for analysene om dikotomiseringsgrensen for avstand til sykehus 
settes ved 2,5 eller 3 timer.
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9 Samarbeid om tjenesteutvikling 
 
9.1 Forslag til tiltak for å videreutvikle samarbeidet med andre kommuner knyttet til 

tjenesteutvikling 
Kommunene er bedt om å svare på om de har forslag til tiltak for å videreutvikle 
samarbeidet med andre kommuner knyttet til tjenesteutvikling. Dette var et åpent spørsmål. 
Mange respondenter skrev kortfattet om etablerte og velfungerende samarbeid hvor flere 
kommuner inngår i samarbeidet og hvor det gjerne samarbeides på flere felt. Disse 
samarbeidene finnes i alle tre fylker. Det pekes eksempelvis på: et felles helseledernettverk, 
samarbeid hvor helse- og omsorgsledere har egne plan- og utviklingsmøter flere ganger i 
året, samarbeid om å legge strategier og ta i bruk velferdsteknologi, utvikling av 
interkommunal kompetanseplan, nettverk som samarbeider om demens, kreft, psykisk helse 
og rus, gode helhetlige pasientforløp for eldre og kronisk syke, samarbeid om felles 
habiliterings-/rehabilteringsplan, hverdagsrehabilitering, samarbeid om legevakt, 
jordmortjeneste, KAD-senger, felles systemansvar for viktige IKT-funksjoner, felles personal- 
og lønnsavdeling og samarbeider om anskaffelse og implementering av Sampro (system for 
individuell plan). Flere trekker fram at de innen psykiatri har samarbeid om FACT (Flexible 
Assertive Community Treatment). Det samarbeides også om kurs og etterutdanningstiltak. 
Her trekkes viktigheten av desentraliserte utdanningsmuligheter for ansatte fram (både 
helsefagarbeidere og sykepleiere).  
 
Flere respondenter skrev at det var ønskelig med samarbeid på flere felt enn i dag. Det som 
ble trukket fram var generelt samarbeid om alt innen rus/psykiatri, felles psykologtjeneste, 
felles legetjeneste og felles kommuneoverlege. 
 
En av respondentene skrev at de tidvis har hatt god erfaring med faglige nettverk, men her 
må samtlige parter ha en definert rolle inn i samhandlingen slik at man sikrer "likeverdighet" 
og en bredere ansvarsfordeling. Målene må være tydelige og det må være et forpliktende 
samarbeid. En annen skrev at man hadde prøvd nettverkssamarbeid og at dette ikke hadde 
gitt noen konkrete resultater. Vedkommende hadde mer tro på samarbeid som startet med 
to kommuner og som eventuelt kan utvides etter hvert. Flere respondenter skrev at de i dag 
ikke har noe samarbeid med andre kommuner. Blant disse kommunen var Tromsø og Bodø. 
Det var for øvrig andre kommuner som skrev at de hadde et godt samarbeid med Tromsø 
kommune på flere områder. En kommune med lavt folketall skrev at samarbeid med andre 
kommuner ikke er politisk ønskelig. Flere skrev at de håpet kommunesammenslåing ville 
bedre situasjonen. De ser potensialet for samarbeid, men foreløpig liten vilje. 
 
Samarbeidskonferansen i regi av UNN ble trukket fram som et veldig bra tiltak. UNN ble 
omtalt som en "storebror" som kan samle kommunene innenfor et naturlig geografisk 
område med fokus på samarbeid. UNN må være pådriver og kommunene må ha vilje til 
samarbeid. Det er ikke politisk ønskelig. 
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9.2 Har kommunen forslag til tiltak for å videreutvikle samarbeidet med 
helseforetaket knyttet til tjenesteutvikling? 

Kommunene er bedt om å svare på om de har forslag til tiltak for å videreutvikle 
samarbeidet med helseforetak knyttet til tjenesteutvikling. Dette var et åpent spørsmål. 
Mange av svarene handlet om at kommunene har behov for kompetanseutvikling og behov 
for veiledning når de skal ivareta brukere som skrives ut etter spesialisert utredning og 
behandling. Det var særlig pekt på at det er et stort behov knyttet til god ivaretakelse av 
pasienter innen rus og psykiatri. En respondent skrev at kommunen ønsker et større 
samarbeid med akutt ambulant team på systemnivå. De ønsker å utvikle sine tjenester til 
ROP-pasienter, og til pasienter med psykisk lidelse som har lav funksjon og høyt 
symptomtrykk. Dersom tjenesten på sykehusnivå kan ha en veilednings- og støttefunksjon, 
samt bidra til kompetanseheving, kan kommunen ivareta utøvelsen av flere tjenester til et 
bredere spekter av pasienter. En annen respondent skrev at helseforetaket bør være på 
tilbudssiden, ta initiativ til å oppsøke kommunene for å undervise og fortelle om nye rutiner. 
Kommunen får gjerne hjelp når vi ber om at noen skal komme, men de vet ikke alltid når 
helseforetakene har utviklet nye rutiner. Her er det stort potensiale for forbedring. Det ble 
også pekt på at det vil være nyttig med mer hospitering. Flere skriver at de ønsker gjensidig 
hospitering. Det er ikke bare kommunens personell som trenger kompetansetilførsel fra 
helseforetakene – personell i helseforetakene bør også være oppdatert på kommunens 
tilbud og begrensninger. 
 
Det ble videre pekt på at man trenger en bedre dialog mellom kommunen og helseforetak. 
Særlig trekkes behovet for bedre dialog om utskrivningsklare pasienter fram. Det blir pekt på 
at det som står i tjenesteavtalene må følges opp. 
 
Andre var mer spesifikk og konkret i sine forslag til tiltak for å videreutvikle samarbeidet med 
helseforetak om tjenesteutvikling. En kommune i Finnmark ønsker og har tatt initiativ for å 
innfri kravet om psykolog i kommunene fra 2020. De ønsker en ordning hvor de deler på en 
psykolog 50/50 med Finnmarkssykehuset. En annen kommune ønsker å utvikle samarbeidet 
innen kosthold og ernæring. En annen ønsket å etablere samhandlingsnettverk med felles og 
tydelige mål, eksempelvis innen rehabilitering, geriatri og kreftomsorg. Videre var det en 
kommune som ønsket informasjon om kontaktpunkter/kontaktpersoner hvor man kan 
henvende seg dersom man har problemer med peg, stomi, diabetes osv. Det ble også pekt 
på behov knyttet til samhandling om barn og unge med sammensatte hjelpebehov. 
Psykologspesialisttjenester, psykiatere i teamarbeid ut mot barn, unge og familier, hvor det 
bør samarbeides og veiledes bedre rundt de tiltak som iverksettes. Det ble også pekt på 
behov for samhandlingsteam rettet mot mennesker med alvorlig rusproblematikk og alvorlig 
psykiske lidelser. Fra en kommune var meldingen klar til Nordlandssykehuset. De bør igjen 
prioritere deltagelse på Forbedringsnettverk Lofoten, som har systematisk veiledning fra 
Folkehelseinstituttet. Dette ble omtalt som et vellykket nettverk for helseledere som Lofoten 
sykehus selv tok initiativ til å etablere for mange år siden. Her deltar kommuner i Lofoten, 
Nord universitet og USHT Nordland, og nettverksmodellen er under innføring på Helgeland. 

 44 



 

10 Kommunenes råd til helseforetakene 
Avslutningsvis ble kommunene bedt om å komme med råd til helseforetakene om hva de 
mener at spesialisthelsetjenesten må ha et spesielt fokus på framover for å oppnå god 
samhandling med kommunene. Svarene er oppsummert i det videre. 
 
10.1 Gjensidig respekt, forståelse og likeverdighet 
Mange tar opp at det burde være bedre kommunikasjon mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten. Kommunene etterlyser gjensidig respekt og forståelse for 
hverandres roller, for hele pasientforløpet, og mer likeverdig samhandling hvor det utvikles 
ny kompetanse.  Det foreslås flere tiltak: 

• Involvere kommunene i forkant av flytting av oppgaver eller vedtak om endringer 
som har konsekvenser for kommunene (for eksempel endringer i ambulansedrift som 
påvirker kommunens akuttbehandlingskapasitet).  

• Holdningsskapende arbeid for å gi forståelse for alle parter om at alle er like viktige i 
arbeidet med helse og omsorg.  

• Forbedre og bruke avvikssystemet, som gir grunnlag for kontinuerlig 
forbedringsarbeid i kommuner og i helseforetak. Her kan felles 
samhandlingsworkshops være til nytte for å avdekke felles fokusområder. 

• At spesialisthelsetjenesten skaffer seg bedre kunnskap om og forståelse for hvordan 
kommunehelsetjenesten fungerer.  

 
10.2 Rutiner og samhandling ved utskriving 
Mange er opptatt av å ha nødvendig og tett dialog i forkant av utskrivning av pasienter fra 
helseforetaket til kommunen, og at kommunen forberedes og/eller gis mer tid ved mottak 
av spesielle eller særlig ressurskrevende pasienter/brukere, for eksempel til opplæring av 
egne ansatte eller få på plass nødvendig utstyr. Helseforetakene bør ha forståelse for at 
kommunen ikke alltid har rett kompetanse på jobb for å ta imot pasienter med særskilte, 
sammensatt sykdommer. Konkrete forslag: 

• Bestrebe ryddig utskrivelser av pasienter som inkluderer nødvendig og tydelig 
dokumentasjon, epikrise ved utskriving, utskrivningsrapport om funksjonsnivå og 
hjelpebehov, oppdaterte medisinlister, nødvendig utstyr og medisiner. En 
kommentar er at det oppleves stor forbedring på slutten av turnuslegeperioder, 
mens det ved ankomst av nye turnusleger skjer forverring i forhold rundt 
utskrivelser.  

• Kommunen inviteres til utskrivningsmøter der det er formålstjenlig for pasient og 
kommune, for eksempel dialog om/med kreftpasienter og samtaler med pårørende. 

• Lytte til tilbakemeldinger fra kommunehelsetjenesten som kjenner pasientene godt. 
• Unngå utskrivning på vanskelige tidspunkt; for eksempel er fredag kl 14-15 ugunstig 

for kommunen men tidspunktet benyttes ofte av helseforetakene.  
• Unngå å forespeile omsorgstilbud ved utskrivelse som ikke er i samsvar med 

kommunens egen kartlegging og tildeling av tjenestenivå, og bidrar til unødvendige 
konflikter eller utfordringer mht. forventninger og tillit fra pasient og pårørende. 
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• Helseforetakene bør være pådriver for klare obligatoriske krav til sømløshet mellom 
alle overganger fra sykehus til kommune. De må ta tak i utfordringene i 
samhandlingen. 

• Unngå å fakturere kommunen for utskrivningsklar pasient når utfordringen har vært 
manglende transportkapasitet og ikke mottakskapasitet i kommunen.   

• Unngå å sende pasientene til kommunen før de er ferdigbehandlet/for tidlig, og slik 
unngå reinnleggelse (kommunale korttidsplasser er ikke en salderingspost for 
kapasitetsutfordringer på sykehuset). 

• Oppstart av fysioterapi på sykehuset der det er mulig, med klar plan og mål for 
rehabiliteringen, som fortsetter når pasientene kommer hjem.  

• Samarbeide om KAD-senger, som er et ressurskrevende tilbud i forhold til personell, 
men kan lette trykket på sykehuset og bidra til at pasienter som er svært dårlige ikke 
belaster sykehjemmene.  

• En tydelig implementering av vedtatte avtaler og samhandlingsrutiner; hvem skal 
gjøre hva -  også det sykehuset skal følge opp. Gjøre avtalene kjent i de ulike 
sykehusavdelingene.  

• Vise engasjement og deltagelse i eksisterende nettverk for kvalitetsforbedring. Ikke 
velge det som fungerer bort for å etablere noe nytt hvor kommunene forventes å 
delta.  

 
10.3 Veiledning, dialog og kompetanseoverføring fra sykehusene  
Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å veilede og undervise helsepersonell i kommunen. 
Flere etterlyser tilbud om opplæring og undervisning. Dette kan sette kommuner i stand til å 
utføre og ta over de oppgaver som forventes, innen fagområder der kommunen mangler 
kompetansen, og man kan gi føringer om faglig fokus. Konkrete tiltak foreslås:  

• Sikre kvalitet i elektronisk samhandling med kommunene.  
• Etablere elektronisk dialog mellom sykehusleger og fastleger, samt mellom psykiatri 

og rustjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenestene. 
• Elektronisk samhandling må suppleres av direkte kommunikasjon for faglige 

drøftinger, vurderinger og informasjonsutveksling og forventningsavklaring.  
• Erfaringsmøter med kommunene, med ledelse fra helseforetaket til stede slik at 

konstruktive løsninger på utfordringer som kommer opp på møtene, kan diskuteres. 
• At spesialisthelsetjenesten fortsatt inviterer til fysiske møter rundt pasienter med 

sammensatte behov som krever innsats fra flere faggrupper. Gjøre tydelige 
avklaringer om hvem som gjør hva og videre oppfølging ved rehabilitering, læring og 
mestringstilbud. 

• Styrking av ambulerende tjenester; personell fra helseforetakene må komme mere ut 
i kommunen for å gi veiledning, opplæring og planlegge tjenester rundt brukerne. Slik 
kan kompetansen til kommunens personell påvirkes og bedres. Samtidig styrkes 
helseforetakets kjennskap til de kommunale tjenestene.  

• Gjensidig hospitering; se og oppleve hverdagens utfordringer. Helseforetakene har et 
stort potensiale i å forstå omfang og begrensninger av de fagressurser som 
kommunene besitter.   

• Ukentlige møter med kommunene gjennom lyd/bilde der leger og annet 
helsepersonell er aktører.   
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• Innføre kriterier og ressurser for telemedisin i den forstand at fastlegene og 
vaktlegene har elektronisk adgang til lyd/bilde bakvakt/konsultasjon med 
sykehusspesialister i sann tid 24/7.   

• Etablering av faglige nettverk.  
• Dialogarenaer, dialogmøter og felles fagutvikling (også på lave nivå), invitere 

kommunene med på kurs som helseforetakene arrangerer og ha fagdager som retter 
seg mot tverrfaglig samarbeid.  

• Samarbeide om retningslinjer og prosedyrer. 
• Økt informasjon om tjenestetilbud i helseforetak må nå ut til kommunene 

 
10.4 Rus/psykiatri 
Rus/psykiatri er det fagfeltet som nevnes konkret av flest. Det pekes på at 
spesialisthelsetjenesten må ha spesielt fokus på rus- og psykiatritjenesten der mangel på 
akutt-tilbud medfører ventetid, krevende pasienttransporter og utfordringer for kommunen 
i forhold til å etablere midlertidige ordninger. Det etterlyses at spesialisthelsetjenesten 
jobber bedre med alvorlige psykiske lidelser, fordi små kommuner får et for stort ansvar som 
de ikke takler. Videre foreslås det å øke ambulante tjenester innfor rus og psykisk helse, og 
at man samarbeider slik at pasientene ikke får parallelle behandlingsløp. En peker på at ROP-
pasienter faller utenom systemet i dag.    
 
10.5 Annet 

• Pasienttransport: mer smidig løsning for "grønne" turer ved bruk av ambulanse 
lokalt, og forbedre ansvarsområder i avtale med pasientreiser. (I dag får 
kommunehelsetjenesten ansvar for utlegg f.eks til ledsagerutgifter for de som er 
brukere av tjenester i kommunen).    

• Samarbeid om rekruttering av leger med lokal tilhørighet.   
• 5-års forpliktene planmessig utdanningspakke som forplikter kommunen, legen og 

helseforetaket ved 3 års LIS-løp i kommunen + ett sykehusår + 2 års binding i 
kommunen som spesialist i allmennmedisin; alt lønnet og alt lagt til rette sømløst.  

• Desentralisering av tjenester og DMS med tjenester lokalt er avgjørende i en region 
med store avstander. 

• Gjerne økt samarbeid på forebyggende/folkehelsearbeid. 
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11 Samiske kommuner vs. andre kommuner  
 
Fra Helse Nord sin side har det vært ønskelig å gjøre delstudier som sammenligner samiske 
kommuner med andre kommuner. Det er i utgangspunktet ikke gitt hvordan en slik 
sammenligning skal gjøres. Det er i praksis ikke slik at noen kommuner er samiske og andre 
ikke-samiske, men mange kommuner i Nord-Norge er mer eller mindre samiske med hensyn 
til om det snakkes samisk og hvorvidt deler av befolkningen har en samisk identitet. En 
mulighet er å benytte inndelingen av kommuner etter hvilke kommuner i Nord-Norge som 
tilhører Forvaltningsområdet for samiske språk. Disse kommunene er Kautokeino, Karasjok, 
Tana, Nesseby, Porsanger (i Finnmark), Kåfjord, Lyngen (i Troms), Tysfjord og Hattfjelldal (i 
Nordland). Med tanke på formålet med studien, som er å samle kunnskap om status og 
planer i kommunene, få innspill til forbedringstiltak i spesialisthelsetjenesten, og få innspill 
til samarbeids- og samhandlingstiltak i OSO-områdene, er disse ni kommunene spredt på fire 
ulike OSO-er, med en til to i tre av OSO-ene. Vi har derfor valgt å se nærmere på fem av de ni 
kommunene i forvaltningsområdet, som alle sokner til samme OSO (Finnmarkssykehuset).  
 
Hvem skal de samiske kommunene sammenlignes med? 
Alle de nevnte fem kommunene er små kommuner, og vi antar at faktorer som 
kommunestørrelse og sentralitet kanskje kan forklare mer av forskjellene som kommer frem 
i spørreundersøkelsen, enn det en tilhørighet til Forvaltningsområdet for samiske språk kan 
gjøre. De fem samiske kommunene i Finnmark har fra 944 til 3 964 innbyggere. Det vil si at 
de mht. kommunestørrelse kan sammenlignes med kommuner under 5000 innbyggere. Vi 
har valgt å sammenligne med alle øvrige Finnmarkskommuner bortsett fra Vadsø, Alta, Sør-
Varanger og Hammerfest, som alle er større kommuner. Det vil si at det er 10 
sammenligningskommuner.  
 
Når det gjelder sentralitet, er fire av fem samiske kommune klassifisert på nivå 6 (minst 
sentrale) og en er nivå 5 (nest minst sentrale). De øvrige Finnmarkskommunene som vi har 
valgt å sammenligne med, er alle klassifisert som minst sentrale.  
 
Tabellene under består av frekvenstall og ikke prosentandeler, da antallet samiske 
kommuner er lavt. Det framgår av resultatene i tabell 50-55 at samiske kommuner i 
Finnmark ikke skiller seg fra sammenlikningskommuner i Finnmark på noe annet punkt enn 
når det gjelder kapasiteten på langtidsplasser. 
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Tabell 51: Kartlegginger og planer. Samiske kommuner og sammenlikningskommuner i Finnmark. 

 Type 
kommune 

Antall som 
svarer ja 

N p-verdi 
(Fisher) 

Behovskartlegging om framtidige helse- og 
omsorgsbehov 

Samisk 
Sammenlikning 

0 
2 

5 
10 0,524 

Strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgsbehov 

Samisk 
Sammenlikning 

0 
2 

5 
10 0,524 

Strategisk kompetanseplan for helse- og 
omsorgssektoren 

Samisk 
Sammenlikning 

1 
5 

5 
10 0,580 

Oversikt over helsetilstanden i egen 
befolkning 

Samisk 
Sammenlikning 

0 
4 

5 
10 0,231 

Plan for folkehelsearbeidet Samisk 
Sammenlikning 

2 
4 

5 
10 1,000 

 
 
Tabell 52: Vurderinger av kommunens kapasitet 

 Type 
kommune 

Antall som 
svarer ja 

N p-verdi 
(Fisher) 

Har kommunen tilstrekkelig med 
langtidsplasser 

Samisk 
Sammenlikning 

3 
7 

5 
10 1,000 

Har kommunen tilstrekkelig kapasitet på 
korttids- og avlastningsplasser 

Samisk 
Sammenlikning 

3 
9 

5 
10 0,242 

Har kommunen tilstrekkelig kapasitet i 
hjemmebasert omsorg 

Samisk 
Sammenlikning 

3 
7 

5 
10 1,000 

Egne ressurser til tverrfaglig innsats ved 
sykdom/skade 

Samisk 
Sammenlikning 

3 
3 

5 
10 0,329 

Tilbud om hverdagsrehabilitering Samisk 
Sammenlikning 

1 
3 

5 
10 1,000 

 
 
Tabell 53: Planer om kapasitetsendring 

 Type 
kommune 

nei øke redusere N p-verdi 
(Fisher) 

Planlegges endring i kapasitet på 
langtidsplasser 

Samisk 
Sammenlikning 

2 
9 

3 
0 

0 
1 

5 
10 0,022** 

Planlegges endring i kapasitet på 
omsorgsboliger 

Samisk 
Sammenlikning 

1 
6 

3 
4 

1 
0 

5 
10 0,364 

Planlegges endring i kapasitet på korttids- 
og avlastningsplasser 

Samisk 
Sammenlikning 

2 
6 

3 
4 

0 
0 

5 
10 0,608 
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Tabell 54: Har eller ønsker kommunen samarbeid   

 Type 
kommune 

har planlegger ønsker nei N p-verdi 
(Fisher) 

Om døgnplasser i institusjon 
og/eller omsorgsboliger med 
andre kommuner 

Samisk 
Sammenlikning 

1 
0 

0 
0 

0 
1 

4 
9 

5 
10 0,571 

Om intermediærplasser med 
helseforetak 

Samisk 
Sammenlikning 

1 
1 

0 
1 

1 
3 

3 
5 

5 
10 1,000 

 
 
Tabell 55: Diverse tiltak 

 Type 
kommune 

Antall som 
svarer ja 

N p-verdi 
(Fisher) 

Satsning på tiltak for å redusere behovet for 
institusjonsplasser 

Samisk 
Sammenlikning 

5 
9 

5 
10 1,000 

Tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger Samisk 
Sammenlikning 

3 
5 

3 
10 0,231 

Samarbeid med andre om 
velferdsteknologiske løsninger 

Samisk 
Sammenlikning 

2 
2 

3 
9 0,236 

Planer om å styrke egen satsning på 
velferdsteknologiske løsninger 

Samisk 
Sammenlikning 

3 
8 

3 
10 1,000 

Er det iverksatt tiltak for å rekruttere 
og/eller stabilisere helsepersonell 

Samisk 
Sammenlikning 

4 
6 

5 
10 0,600 

 
 
Tabell 56: Utarbeidet beredskapsplan 

 Type 
kommune 

nei Ja, i 
egen 
regi 

Ja, 
sammen 

med andre 
kommuner 

N p-verdi 
(Fisher) 

Kritisk mangel på institusjonsplasser Samisk 
Sammenlikning 

3 
7 

2 
2 

0 
1 

5 
10 0,720 

Kritisk mangel på helsepersonell Samisk 
Sammenlikning 

4 
9 

1 
1 

0 
0 

5 
10 1,000 
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Vedlegg 1 Spørreskjema 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

      Helseforetakene i Nord-Norge og kommunene i 
opptaksområdene 

 

Status og utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nordnorske kommuner - 
kartlegging mars 2018  

En aldrende befolkning, flere kroniske og sammensatte sykdommer kombinert med mangel 
på helsepersonell, gjør det nødvendig å tenke nytt om organisering av helse- og 
omsorgssektoren.   
Utfordringsbildet er felles for både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og 
tiltak for å møte disse utfordringene må vi finne sammen. Overordnet samarbeidsorgan 
(OSO) i alle fire helseforetakene i Nord-Norge har nylig vedtatt å gjøre en kartlegging av 
helse- og omsorgstjenester i alle kommunene i nord.  
Målet med kartleggingen er å samle kunnskap om status og planer for den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Dette vil gi kommunenes politiske og administrative ledelse et 
grunnlag for videre utvikling av sektoren framover, bl.a. med tanke på interkommunale 
samarbeidsordninger. Helse Nord RHF har startet arbeidet med Strategisk Utviklingsplan 
fram mot 2035, og vil i den forbindelse også kunne ha stor nytte av oppdatert kunnskap om 
kommunal sektor. 
Det er i tillegg ønskelig å få innspill til forbedringstiltak i spesialisthelsetjenesten og hvilke 
samarbeids- og samhandlingstiltak som anbefales prioritert i eget OSO-område. Resultatet 
av kartleggingen vil bli lagt fram for de fire OSO-ene. For å kunne tegne et så komplett bilde 
som mulig, er det viktig med stor oppslutning om kartleggingen.  Vi håper derfor kommunen 
vil ta seg tid til å besvare vedlagte kartleggingsskjema. 
Kommunene antas å ha god innsikt i SSBs framskrivninger av folkemengden i egen 
kommune.  Vi legger likevel ved en lenke til Samhandlingsbarometeret for Nord-Norge, der 
det er laget tabeller for hvert lokalsykehusområde – med relevante demografiske 
parametere for de enkelte kommunene for perioden 2017-2035 -  basert på SSBs 
middelalternativ. Dette viser utviklingen av forsørgerbrøken (yrkesaktive/pensjonister 
+uføretrygdede), og vekst i befolkningen 20-66 år, 67-79 år og 80 + år. Data for den enkelte 
kommune kommer frem ved å klikke på eget lokalsykehusområde. 
Eventuelle spørsmål til kartleggingen eller utfylling av skjemaet, kan rettes til 
kontaktpersonene i eget OSO-område: 
Finnmarkssykehusets opptaksområde: 
Grethe Gebhardt, grethe.gebhardt@hammerfest.kommune.no  tlf. 91688311 
Leif Arne Asphaug-Hansen, leif.arne.asphaug-hansen@finnmarkssykehuset.no  tlf. 78421105 
 
UNNs opptaksområde: 
Åse Berit Vrenne, aase.berit.vrenne@narvik.kommune.no  tlf. 41553885 
Guri Moen Lajord, guri.moen.lajord@unn.no  tlf. 91384527 
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Nordlandssykehusets opptaksområde: 
Hans Arne Norbakk, hans.norbakk@vestreg.no  tlf. 46887660 
Lena Arntzen, lena.arntzen@nordlandssykehuset.no  tlf. 95364472 
 
Helgelandssykehusets opptaksområde: 
John-Arvid Heggen, john.arvid.heggen@vefsn.kommune.no  tlf. 90947926 
Knut Roar Johnsen, krj@helgelandssykehuset.no  tlf. 91662226 
 
Svarfrist er 15. mars 2018 
Takk for hjelpen! 
 
 
Kartleggingsskjema kommunale helse- og omsorgstjenester mars 2018 
 

1. Skjema 
Skjema er utfylt av:  Navn: 

Stilling: 
E-post: 

Foretaksområde: Finnmarkssykehuset HF                   UNN HF  
 
Nordlandssykehuset HF                   Helgelandssykehuset HF  

Kommune:  
 

2. Innledende spørsmål 
 

Har kommunen gjennomført en behovskartlegging om 
framtidige helse- og omsorgsbehov? 

Ja Nei 
 

Har kommunen en strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgssektoren? 

Ja, for perioden 
(år til år) (angitt 
i 
kommentarfelt 
tilknyttet ja-
svaret) 

Nei 
 

Hvis ja; i hvilken grad legges befolkningsframskrivninger fra SSB 
til grunn for planarbeidet?  

Stor 
grad 

Middels 
grad 

Liten 
grad 

Har kommunen en strategisk kompetanseplan for helse- og 
omsorgssektoren? 

Ja, for perioden 
(fyll inn årstall)  
 

Nei 
 

Har kommunen utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i 
egen befolkning? 

Ja Nei 
 

Har kommunen en plan for folkehelsearbeid? Ja Nei 
 

Kommentar: 
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3. Kapasitet på døgnplasser og i hjemmebasert omsorg – status pr. mars 2018 

(Med døgnplasser menes alle typer plasser i institusjon, omsorgsbolig eller bofellesskap 
med helsepersonell tilstede hele tiden.) 
 

Har kommunen tilstrekkelig med langtidsplasser i sykehjem, og 
omsorgsboliger med heldøgns tilstedeværelse av helsepersonell? 

Ja Nei 

Har kommunen tilstrekkelig kapasitet på korttidsplasser og 
avlastningsplasser? 

Ja Nei 
 

Har kommunen tilstrekkelig kapasitet i hjemmebasert omsorg? Ja Nei 
 

Har kommunen satt av egne ressurser til tverrfaglig innsats etter 
sykdom/skade? 

Ja Nei 
 

Har kommunen tilbud om hverdagsrehabilitering? Ja Nei 
 

Kommentar: 
 

 
 

4. Fremtidige behov  
Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å 
endre kapasiteten innen tilbudene nedenfor? 

Nei Øke Reduser
e 

Langtidsplass i sykehjem  
 

  

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning av helsepersonell  
 

  

Korttidsplass/avlastningsplass  
 

  

 
Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med andre kommuner 
for å kunne møte det framtidige behovet for døgnplasser i institusjon (inkl. 
intermediærplasser og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud), og/eller 
omsorgsbolig? 

Ja Nei 
 

Kommentar: 
 
Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med helseforetak for å 
kunne møte det framtidige behovet for intermediærplasser (inkludert 
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud)? 

  

Kommentar: 
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5. Tiltak for å eventuelt redusere behovet for institusjonsplasser (økt kapasitet i 

hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering, dagtilbud o.l.) 
Kommunen vil satse mer på tiltak som reduserer behovet for 
institusjonsplasser  

Ja Nei 
 

 
Hva prioriterer kommunen (rangér fra 1 – 4, hvor 1 er høyest): Rangering 
A: Utbygging av tilrettelagte boliger   

B: Økning av tiltak for mestring av hjemmesituasjonen  

C: Økt kapasitet i hjemmetjenesten  
 

D: Økt kapasitet på dagsenter- og avlastningstilbud  
 

Kommentar vedrørende tiltak for å redusere behovet for institusjonsplasser:  
 
Har kommunen tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger? 
 

Ja Nei 

Samarbeider kommunen med andre kommuner om bruk av 
velferdsteknologiske løsninger? 

Ja Nei 

Har kommunen planer om å styrke egen satsing innen bruk av 
velferdsteknologi? 

Ja Nei 
 

List opp hvilke konkrete velferdsteknologiske løsninger som eventuelt satses på: 
 
 
 
6. Behov for helsepersonell og kompetanse  

 
Har kommunen utarbeidet analyser som anslår det framtidige behovet for 
helsepersonell? 

Ja Nei 

Hvis ja, analyse er gjennomført for perioden(e ) (fyll inn årstall): Fra …. til  ….  
Ser kommunen særlige utfordringer gjeldende personell på hhv (beskriv kort): 
 
Nivå videregående skole og fagskole (f.eks. helsefagarbeider, helsesekretær): 
 
Nivå høgskole/universitet (f.eks. sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, lege): 
 
Annet (f.eks. rekruttering av personell med samisk språk/kulturkompetanse): 
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7. Rekruttering og stabilisering 

Er det iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell? Ja Nei 
 

Er eventuelle tiltak i samarbeid med 
andre instanser? 

Nei                
Ja, andre kommuner 
Ja, spesialisthelsetjenesten 
Ja, utdanningsinstitusjon               
 
Annet        Spesifiser: 

Hvilke personellgrupper er omfattet? 
Helsefagarbeider                                        Sykepleier                                            Fysioterapeut 
Helsesekretær                                             Vernepleier                                         Ergoterapeut 
Lege                                                               Andre         Spesifiser: 
Spesielt om fastleger: Opplever 
kommunen utfordringer med å 
rekruttere og beholde fastleger? 

Svar: 

Hva gjør kommunen for å sikre 
rekruttering og stabilisering av 
fastleger? 

Svar: 

Øvrige kommentarer vedrørende rekruttering og stabilisering av helsepersonell: 
 
 
8. Beredskapsplaner 

Har kommunen beredskapsplaner som inkluderer tiltak dersom det oppstår en situasjon 
med kritisk mangel på institusjonsplasser, eller kritisk mangel på helsepersonell? 

Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk 
mangel på institusjonsplasser 
(flere kryss mulig) 

Nei  
Ja, i egen regi  
Ja, i samarbeid med andre kommuner  
Ja, i samarbeid med helseforetaket  

Hvis ja; beskriv kort tiltak: 
 
 
Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk 
mangel på helsepersonell 
(flere kryss mulig) 

Nei  
Ja, i egen regi  
Ja, i samarbeid med andre kommuner  
Ja, i samarbeid med helseforetaket  

Hvis ja; beskriv kort tiltak: 
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9. Samarbeid om tjenesteutvikling kommunene imellom, og mellom kommuner og 

helseforetak 
Har kommunen forslag til tiltak for å videreutvikle samarbeidet med andre kommuner 
knyttet til tjenesteutvikling? 
Svar: 

Har kommunen forslag til tiltak for å videreutvikle samarbeidet med helseforetaket 
knyttet til tjenesteutvikling? 
Svar: 

 
10. Kommunens råd til helseforetakene 

Hva mener kommunen at spesialisthelsetjenesten må ha et spesielt fokus på framover for 
å oppnå god samhandling med kommunene? Det ønskes utfyllende svar, gjerne med 
forslag til konkrete tiltak der enten helseforetakene forventes å forbedre seg, og/eller der 
det er nødvendig med bedre samhandling 
Svar: 
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Vedlegg 
 
Behovskartlegging om framtidige helse- og omsorgsbehov 
 
Tabell_V 1: Antall og andel kommuner som har gjennomført en behovskartlegging om framtidige helse- og omsorgsbehov. 
Helseforetak og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 5 26 19 Kirkenes 2 22 9 

Hammerfest 3 30 10 
UNN 16 54 29 Tromsø 8 47 17 

Harstad 4 67 6 
Narvik 4 67 6 

Nordlandssykehuset 9 45 20 Vesterålen 3 60 5 
Lofoten 3 75 4 
Bodø 3 27 11 

Helgelandssykehuset 10 56 15 Mosjøen 1 33 3 
Rana 1 25 4 
Sandnessjøen 8 73 11 

Total 40 46 86 Total 40 46 86 
p-verdi=0,204 (Chi) p-verdi=0,264 (Fisher) 

 
 
Tabell V 2: Antall og andel kommuner som har gjennomført en behovskartlegging om framtidige helse- og omsorgsbehov. 
Kommunens sentralitet. 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 50 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 6 75 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 11 58 19 
Minst sentrale (nivå 6) 22 39 57 
Total 40 46 86 
p-verdi=0,127 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 3: Antall og andel kommuner som har gjennomført en behovskartlegging om framtidige helse- og omsorgsbehov. 
Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 3 33 9 
1000-1999 innbyggere 13 45 29 
2000-2999 innbyggere 5 28 18 
3000-4999 innbyggere 4 44 9 
5000-9999 innbyggere 7 78 9 
10 000 eller flere innbyggere 8 67 12 
Total 40 46 86 
p-verdi=0,126 (Fisher) 
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Strategisk utviklingsplan for helse- og omsorgssektoren 
 
Tabell_V 4: Antall og andel kommuner i hvert lokalsykehusområde som har en strategisk utviklingsplan for helse- og 
omsorgssektoren, og i hvilken grad befolkningsframskrivinger er lagt til grunn for planarbeidet 

Lokalsykehusområde Antall Andel N Befolkningsframskriving er 
lagt til grunn i middels grad 

Befolkningsframskriving er 
lagt til grunn i stor grad 

Kirkenes 2 22 9 0 2 
Hammerfest 3 30 10 0 3 
Tromsø 8 47 17 5 3 
Harstad 2 33 6 1 1 
Narvik 1 17 6 0 1 
Vesterålen 4 80 5 0 4 
Lofoten 2 50 4 0 2 
Bodø 7 64 11 0 7 
Mosjøen 1 33 3 0 1 
Rana 1 25 4 0 1 
Sandnessjøen 5 45 11 2 3 
Total 36 42 86 8 28 
p-verdi=0,476 (Fisher)   
 
 
Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren 
 
Tabell_V 5: Antall og andel kommuner i hvert helseforetak og lokalsykehusområde som har en strategisk kompetanseplan 
for helse- og omsorgssektoren 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 8 42 19 Kirkenes 3 33 9 

Hammerfest 5 50 10 
UNN 18 62 29 Tromsø 10 59 17 

Harstad 5 83 6 
Narvik 3 50 6 

Nordlandssykehuset 114 70 20 Vesterålen 5 100 5 
Lofoten 2 50 4 
Bodø 7 64 11 

Helgelandssykehuset 13 72 18 Mosjøen 2 67 3 
Rana 3 75 4 
Sandnessjøen 8 73 11 

Total 53 62 86 Total 53 62 86 
p-verdi=0,211 (Chi) p-verdi=0,507 (Fisher) 
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Plan for folkehelsearbeidet 
 
Tabell_V 6: Antall og andel kommuner i hver sentralitetskategori som har en plan for folkehelsearbeid 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 50 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 7 88 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 8 42 19 
Minst sentrale (nivå 6) 38 67 57 
Total 54 63 86 
p-verdi=0,108 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 7: Antall og andel kommuner fordelt på kommunestørrelse som har en plan for folkehelsearbeid 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 5 56 9 
1000-1999 innbyggere 18 62 29 
2000-2999 innbyggere 11 61 18 
3000-4999 innbyggere 6 67 9 
5000-9999 innbyggere 4 44 9 
10 000 eller flere innbyggere 10 83 12 
Total 54 63 86 
p-verdi=0,597 (Fisher) 
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Langtidsplasser i sykehjem og omsorgsboliger med helsepersonell hele døgnet 
 
Tabell_V 8: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig med langtidsplasser i sykehjem, og omsorgsboliger med 
heldøgns tilstedeværelse av helsepersonell. Helseforetak og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 12 63 19 Kirkenes 7 78 9 

Hammerfest 5 50 10 
UNN 17 61 28 Tromsø 10 62 16 

Harstad 3 50 6 
Narvik 4 67 6 

Nordlandssykehuset 11 55 20 Vesterålen 3 60 5 
Lofoten 1 25 4 
Bodø 7 64 11 

Helgelandssykehuset 13 72 18 Mosjøen 1 33 3 
Rana 4 100 4 
Sandnessjøen 8 73 11 

Total 53 62 85 Total 53 62 85 
p-verdi=0,742 (Chi) p-verdi=0,633 (Fisher) 

 
 
Tabell_V 9: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig med langtidsplasser i sykehjem, og omsorgsboliger med 
heldøgns tilstedeværelse av helsepersonell. Kommunens sentralitet. 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 50 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 3 38 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 9 50 18 
Minst sentrale (nivå 6) 40 70 57 
Total 53 62 85 
p-verdi=0,135 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 10: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig med langtidsplasser i sykehjem, og omsorgsboliger med 
heldøgns tilstedeværelse av helsepersonell. Region. 

Region Antall Andel N 
Sør-Helgeland 4 80 5 
Indre Helgeland 5 83 6 
Helgeland 4 57 7 
Bodø/ Salten 4 50 8 
Lofoten 3 50 6 
Vesterålen 3 50 6 
Ofoten 1 33 3 
Sør-Troms 7 78 9 
Midt-Troms 5 71 7 
Tromsø-regionen 1 33 3 
Nord-Troms 4 67 6 
Vest-Finnmark 5 62 8 
Indre Finnmark 0 0 2 
Øst-Finnmark 7 78 9 
Total 53 62 85 
p-verdi=0,698 (Fisher) 
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Kapasitet på korttidsplasser og avlastningsplasser 
 
Tabell_V 11: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig kapasitet på korttidsplasser og avlastningsplasser. 
Helseforetak og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 13 68 19 Kirkenes 7 78 9 

Hammerfest 6 60 10 
UNN 16 57 28 Tromsø 10 62 16 

Harstad 3 50 6 
Narvik 3 50 6 

Nordlandssykehuset 14 70 20 Vesterålen 3 60 5 
Lofoten 4 100 4 
Bodø 7 64 11 

Helgelandssykehuset 13 72 18 Mosjøen 2 67 3 
Rana 2 50 4 
Sandnessjøen 9 82 11 

Total 56 66 85 Total 56 66 85 
p-verdi=0,687 (Chi) p-verdi=0,823 (Fisher) 

 
 
Kapasitet i hjemmebasert omsorg 
 
Tabell_V 12: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig kapasitet i hjemmebasert omsorg. Kommunens sentralitet. 

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 4 50 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 11 61 18 
Minst sentrale (nivå 6) 43 75 57 
Total 60 71 85 
p-verdi=0,294 (Fisher) 
 
Tabell_V 13: Antall og andel kommuner som har tilstrekkelig kapasitet i hjemmebasert omsorg. Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 8 89 9 
1000-1999 innbyggere 24 83 29 
2000-2999 innbyggere 11 61 18 
3000-4999 innbyggere 5 62 8 
5000-9999 innbyggere 4 44 9 
10 000 eller flere innbyggere 8 67 12 
Total 60 71 85 
p-verdi=0,174 (Fisher) 
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Egne ressurser til tverrfaglig innsats etter sykdom/skade 
 
Tabell_V 14: Antall og andel kommuner som har satt av egne ressurser til tverrfaglig innsats etter sykdom/skade. 
Helseforetak og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 10 53 19 Kirkenes 3 33 9 

Hammerfest 7 70 10 
UNN 11 39 28 Tromsø 6 38 16 

Harstad 2 33 6 
Narvik 3 50 6 

Nordlandssykehuset 9 45 20 Vesterålen 1 20 5 
Lofoten 2 50 4 
Bodø 6 55 11 

Helgelandssykehuset 11 61 18 Mosjøen 2 67 3 
Rana 3 75 4 
Sandnessjøen 6 55 11 

Total 41 48 85 Total 41 48 85 
p-verdi=0,508 (Chi) p-verdi=0,715 (Fisher) 

 
 
Hverdagsrehabilitering 
 
Tabell_V 15: Antall og andel kommuner som har tilbud om hverdagsrehabilitering. Helseforetak og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 8 42 19 Kirkenes 4 44 9 

Hammerfest 4 40 10 
UNN 15 54 28 Tromsø 9 56 16 

Harstad 3 50 6 
Narvik 3 50 6 

Nordlandssykehuset 6 30 20 Vesterålen 2 40 5 
Lofoten 1 25 4 
Bodø 3 27 11 

Helgelandssykehuset 11 61 18 Mosjøen 2 67 3 
Rana 4 100 4 
Sandnessjøen 5 46 11 

Total 40 47 85 Total 40 47 85 
p-verdi=0,219 (Chi) p-verdi=0,627 (Fisher) 
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Planer om å endre kapasitet på langtidsplasser i sykehjem 
 
Tabell_V 16: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på langtidsplass i sykehjem? 
Helseforetak.  

Helseforetak Nei Øke Redusere N 
Finnmarkssykehuset 12 6 1 19 
UNN 21 5 1 27 
Nordlandssykehuset 13 4 3 20 
Helgelandssykehuset 9 7 2 18 
Totalt antall 55 22 7 84 
p-verdi=0,454 (Fisher) 
 
Tabell_V 17: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på langtidsplass i sykehjem? 
Lokalsykehusområde. 

Lokalsykehusområde Nei  Øke  Redusere N 
Kirkenes 6 2 1 9 
Hammerfest 6 4 0 10 
Tromsø 11 3 1 15 
Harstad 6 0 0 6 
Narvik 4 2 0 6 
Vesterålen 2 2 1 5 
Lofoten 4 0 0 4 
Bodø 7 2 2 11 
Mosjøen 1 2 0 3 
Rana 1 3 0 4 
Sandnessjøen 7 2 2 11 
Totalt antall 55 22 7 84 
p-verdi=0,460 
 
 
Planer om å endre kapasitet på omsorgsbolig med heldøgns bemanning av 

helsepersonell 
 
Tabell_V 18: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på omsorgsbolig med heldøgns 
bemanning av helsepersonell? Helseforetak. 

Helseforetak Nei Øke Redusere N 
Finnmarkssykehuset 8 10 1 19 
UNN 12 14 1 27 
Nordlandssykehuset 3 17 0 20 
Helgelandssykehuset 6 12 0 18 
Totalt 29 53 2 84 
p-verdi=0,173 (Fisher) 
 
 

 63 



 

Tabell_V 19: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på omsorgsbolig med heldøgns 
bemanning av helsepersonell?  Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområde Nei  Øke  Redusere N 
Kirkenes 5 3 1 9 
Hammerfest 3 7 0 10 
Tromsø 6 8 1 15 
Harstad 3 3 0 6 
Narvik 3 3 0 6 
Vesterålen 1 4 0 5 
Lofoten 1 3 0 4 
Bodø 1 10 0 11 
Mosjøen 0 3 0 3 
Rana 2 2 0 4 
Sandnessjøen 4 7 0 11 
Total 29 53 2 84 
p-verdi=0,561 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 20: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på omsorgsbolig med heldøgns 
bemanning av helsepersonell? Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Nei Øke  Redusere N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 0 2 0 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 1 7 0 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 7 11 0 18 
Minst sentrale (nivå 6) 21 33 2 56 
Total 29 53 2 84 
p-verdi=0,644 (Fisher) 
 
 
Planer om å endre kapasitet på korttidsplass/avlastningsplass 
 
Tabell_V 21: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på korttidsplass/avlastningsplass? 
Helseforetak.  

Helseforetak Nei Øke Redusere N 
Finnmarkssykehuset 10 9 0 19 
UNN 18 9 0 27 
Nordlandssykehuset 9 11 0 20 
Helgelandssykehuset 7 10 1 18 
Totalt 44 39 1 84 
p-verdi=0,285 (Fisher) 
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Tabell_V 22: Utfra anslått framtidig behov; planlegger kommunen å endre kapasiteten på korttidsplass/avlastningsplass? 
Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområde Nei  Øke  Redusere N 
Kirkenes 6 3 0 9 
Hammerfest 4 6 0 10 
Tromsø 10 5 0 15 
Harstad 4 2 0 6 
Narvik 4 2 0 6 
Vesterålen 1 4 0 5 
Lofoten 3 1 0 4 
Bodø 5 6 0 11 
Mosjøen 1 2 0 3 
Rana 1 3 0 4 
Sandnessjøen 5 5 1 11 
Total 44 39 1 84 
p-verdi=0,684 (Fisher) 
 
 
Samarbeid med andre kommuner for å møte det fremtidige behovet for døgnplasser i 

institusjon og/eller omsorgsbolig 
 
Tabell_V 23: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med andre kommuner for å kunne møte det framtidige 
behovet for døgnplasser i institusjon (inkl. intermediærplasser og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud), og/eller 
omsorgsbolig? Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Har 
samarbeid 

om dette 

Planlegger 
samarbeid 

om dette 

Har ikke, men 
ønsker 

samarbeid om 
dette 

Nei, 
kommunen 
løser dette 

selv 

N 

Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 0 0 1 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 3 0 1 4 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 8 0 3 7 18 
Minst sentrale (nivå 6) 20 2 6 28 56 
Total 32 2 10 40 84 
p-verdi=0,978 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 24: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med andre kommuner for å kunne møte det framtidige 
behovet for døgnplasser i institusjon (inkl. intermediærplasser og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud), og/eller 
omsorgsbolig? Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Har 
samarbeid 

om dette 

Planlegger 
samarbeid 

om dette 

Har ikke, men 
ønsker 

samarbeid om 
dette 

Nei, 
kommunen 
løser dette 

selv 

N 

Under 1000 innbyggere 1 1 2 5 9 
1000-1999 innbyggere 14 0 2 13 29 
2000-2999 innbyggere 6 1 2 8 17 
3000-4999 innbyggere 2 0 1 5 8 
5000-9999 innbyggere 3 0 1 5 9 
10 000 eller flere innbyggere 6 0 2 4 12 
Total 32 2 10 40 84 
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p-verdi=0,649 (Fisher) 
 
Samarbeid med helseforetak for å møte det framtidige behovet for 

intermediærplasser  
 
Tabell_V 25: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med helseforetak for å kunne møte det framtidige behovet 
for intermediærplasser (inkludert kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud)? Helseforetak. 

Helseforetak Har 
samarbeid 

om dette 

Planlegger 
samarbeid 

om dette 

Har ikke, men 
ønsker 

samarbeid 
om dette 

Nei, 
kommunen 
løser dette 

selv 

N 

Finnmarkssykehuset 2 3 5 9 19 
UNN 10 1 8 8 27 
Nordlandssykehuset 1 2 7 10 20 
Helgelandssykehuset 3 1 6 8 18 
Totalt 16 7 26 35 84 
p-verdi=0,284 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 26: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med helseforetak for å kunne møte det framtidige behovet 
for intermediærplasser (inkludert kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud)? Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområde Har 
samarbeid 

om dette 

Planlegger 
samarbeid 

om dette 

Har ikke, men 
ønsker 

samarbeid om 
dette 

Nei, 
kommunen 
løser dette 

selv 

N 

Kirkenes 0 1 3 5 9 
Hammerfest 2 2 2 4 10 
Tromsø 6 1 4 4 15 
Harstad 1 0 3 2 6 
Narvik 3 0 1 2 6 
Vesterålen 0 0 2 3 5 
Lofoten 1 1 1 1 4 
Bodø 0 1 4 6 11 
Mosjøen 1 0 0 2 3 
Rana 1 0 2 1 4 
Sandnessjøen 1 1 4 5 11 
Total 16 7 26 35 84 
p-verdi=0,769 (Fisher) 
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Tabell_V 27: Har, planlegger eller ønsker kommunen samarbeid med helseforetak for å kunne møte det framtidige behovet 
for intermediærplasser (inkludert kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud)? Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Har 
samarbeid 

om dette 

Planlegger 
samarbeid 

om dette 

Har ikke, men 
ønsker 

samarbeid om 
dette 

Nei, 
kommunen 
løser dette 

selv 

N 

Under 1000 innbyggere 1 1 3 4 9 
1000-1999 innbyggere 7 2 10 10 29 
2000-2999 innbyggere 4 1 3 9 17 
3000-4999 innbyggere 1 0 4 3 8 
5000-9999 innbyggere 0 1 5 3 9 
10 000 eller flere innbyggere 3 2 1 6 12 
Total 16 7 26 35 84 
p-verdi=0,624 (Fisher) 
 
 
Tiltak for å redusere behovet for institusjonsplasser 
 
Tabell_V 28: Kommunen vil satse mer på tiltak som reduserer behovet for institusjonsplasser (økt kapasitet i 
hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering, dagtilbud o.l.). Helseforetak og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 18 95 19 Kirkenes 8 89 9 

Hammerfest 10 100 10 
UNN 26 96 27 Tromsø 14 93 15 

Harstad 6 100 6 
Narvik 6 100 6 

Nordlandssykehuset 18 90 20 Vesterålen 4 80 5 
Lofoten 3 75 4 
Bodø 11 100 11 

Helgelandssykehuset 15 83 18 Mosjøen 3 100 3 
Rana 3 75 4 
Sandnessjøen 9 82 11 

Total 77 92 84 Total 77 92 84 
p-verdi=0,497 (Fisher) p-verdi=0,418 (Fisher) 

 
 
Tabell_V 29: Kommunen vil satse mer på tiltak som reduserer behovet for institusjonsplasser (økt kapasitet i 
hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering, dagtilbud o.l.). Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 8 100 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 18 100 18 
Minst sentrale (nivå 6) 49 88 56 
Total 77 92 84 
p-verdi=0,400 (Fisher) 
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Tabell_V 30: Kommunen vil satse mer på tiltak som reduserer behovet for institusjonsplasser (økt kapasitet i 
hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering, dagtilbud o.l.). Kommunestørrelse.  

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 7 78 9 
1000-1999 innbyggere 25 86 29 
2000-2999 innbyggere 16 94 17 
3000-4999 innbyggere 8 100 8 
5000-9999 innbyggere 9 100 9 
10 000 eller flere innbyggere 12 100 12 
Total 77 92 84 
p-verdi=0,395 (Fisher) 

 
 
Prioriterte tiltak for å redusere behovet for institusjonsplasser 
 
Økning av tiltak for mestring av hjemmesituasjonen 
 
Tabell_V 31: Økning av tiltak for mestring av hjemmesituasjonen. Helseforetak. 

Helseforetak 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet N 
Finnmarkssykehuset 13 5 1 19 
UNN 21 4 2 27 
Nordlandssykehuset 12 7 1 20 
Helgelandssykehuset 10 6 2 18 
Totalt 56 22 6 84 
p-verdi=0,656 (Fisher) 
 
Tabell_V 32: Økning av tiltak for mestring av hjemmesituasjonen. Lokalsykehusområde. 

Lokalsykehusområde 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet N 
Kirkenes 7 1 1 9 
Hammerfest 6 4 0 10 
Tromsø 10 3 2 15 
Harstad 6 0 0 6 
Narvik 5 1 0 6 
Vesterålen 3 2 0 5 
Lofoten 3 1 0 4 
Bodø 6 4 1 11 
Mosjøen 2 0 1 3 
Rana 3 1 0 4 
Sandnessjøen 5 5 1 11 
Total 56 22 6 84 
p-verdi=0,794 (Fisher) 
 
Tabell_V 33: Økning av tiltak for mestring av hjemmesituasjonen. Kommunens sentralitet. 

Sentralitet 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 0 0 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 6 2 0 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 15 2 1 18 
Minst sentrale (nivå 6) 33 18 5 56 

 68 



Total 56 22 6 84 
p-verdi=0,515 (Fisher) 
 
Tabell_V 34: Økning av tiltak for mestring av hjemmesituasjonen. Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet N 
Under 1000 innbyggere 6 3 0 9 
1000-1999 innbyggere 15 11 3 29 
2000-2999 innbyggere 13 2 2 17 
3000-4999 innbyggere 6 2 0 8 
5000-9999 innbyggere 7 1 1 9 
10 000 eller flere innbyggere 9 3 0 12 
Total 56 22 6 84 
p-verdi=0,607 (Fisher) 
 
 
Økt kapasitet i hjemmetjenesten 
 
Tabell_V 35: Økt kapasitet i hjemmetjenesten. Helseforetak. 

Helseforetak 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet N 
Finnmarkssykehuset 4 7 6 2 19 
UNN 4 7 13 3 27 
Nordlandssykehuset 6 8 5 1 20 
Helgelandssykehuset 7 5 6 0 18 
Totalt 21 27 30 6 84 
Prosentandel 25 32 36 7 100 
p-verdi=0,550 (Fisher) 
 
Tabell_V 36: Økt kapasitet i hjemmetjenesten. Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområde 1.prioritet 2.prioritet 3.prioritet 4.prioritet N 
Kirkenes 0 4 3 2 9 
Hammerfest 4 3 3 0 10 
Tromsø 3 5 6 1 15 
Harstad 0 1 4 1 6 
Narvik 1 1 3 1 6 
Vesterålen 1 2 2 0 5 
Lofoten 0 3 1 0 4 
Bodø 5 3 2 1 11 
Mosjøen 1 1 1 0 3 
Rana 0 2 2 0 4 
Sandnessjøen 6 2 3 0 11 
Total 21 27 30 6 84 
p-verdi=0,551 (Fisher) 
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Tabell_V 37: Økt kapasitet i hjemmetjenesten. Kommunens sentralitet.  

Sentralitet 1.prioritet 2.prioritet 3.prioritet 4.prioritet N 
Mellomsentrale 1 
(nivå 3) 

0 1 1 0 2 

Mellomsentrale 2 
(nivå 4) 

2 4 1 1 8 

Nest minst sentrale 
(nivå 5) 

1 5 10 2 18 

Minst sentrale (nivå 
6) 

18 17 18 3 56 

Total 21 27 30 6 84 
p-verdi=0,154 (Fisher) 
 
Tabell_V 38: Økt kapasitet i hjemmetjenesten. Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse 1.prioritet 2.prioritet 3.prioritet 4.prioritet N 
Under 1000 
innbyggere 

3 3 3 0 9 

1000-1999 
innbyggere 

10 8 8 3 29 

2000-2999 
innbyggere 

3 7 6 1 17 

3000-4999 
innbyggere 

1 0 6 1 8 

5000-9999 
innbyggere 

1 4 4 0 9 

10 000 eller flere 
innbyggere 

3 5 3 1 12 

Total 21 27 30 6 84 
p-verdi=0,559 (Fisher) 
 
 
Økt kapasitet på dagsenter og avlastningstilbud 
 
Tabell_V 39: Økt kapasitet på dagsenter og avlastningstilbud. Helseforetak. 

Helseforetak 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet N 
Finnmarkssykehuset 2 6 10 1 19 
UNN 1 12 10 4 27 
Nordlandssykehuset 1 4 13 2 20 
Helgelandssykehuset 1 6 10 1 18 
Totalt 5 28 43 8 84 
Prosentandel 6 33 51 10 100 
p-verdi=0,712 (Fisher) 
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Tabell_V 40: Økt kapasitet på dagsenter og avlastningstilbud. Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområde 1.prioritet 2.prioritet 3.prioritet 4.prioritet N 
Kirkenes 2 3 3 1 9 
Hammerfest 0 3 7 0 10 
Tromsø 1 5 7 2 15 
Harstad 0 4 1 1 6 
Narvik 0 3 2 1 6 
Vesterålen 1 1 3 0 5 
Lofoten 0 0 3 1 4 
Bodø 0 3 7 1 11 
Mosjøen 0 2 1 0 3 
Rana 1 1 2 0 4 
Sandnessjøen 0 3 7 1 11 
Total 5 28 43 8 84 
p-verdi=0,747 (Fisher) 
 
 

Tabell_V 41: Økt kapasitet på dagsenter og avlastningstilbud. Kommunens sentralitet.  

Sentralitet 1.prioritet 2.prioritet 3.prioritet 4.prioritet N 
Mellomsentrale 1 
(nivå 3) 

0 1 1 0 2 

Mellomsentrale 2 
(nivå 4) 

0 2 6 0 8 

Nest minst sentrale 
(nivå 5) 

2 9 5 2 18 

Minst sentrale (nivå 
6) 

3 16 31 6 56 

Total 5 28 43 8 84 
p-verdi=0,473 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 42: Økt kapasitet på dagsenter og avlastningstilbud. Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse 1.prioritet 2.prioritet 3.prioritet 4.prioritet N 
Under 1000 
innbyggere 

0 3 6 0 9 

1000-1999 
innbyggere 

2 9 15 3 29 

2000-2999 
innbyggere 

1 4 9 3 17 

3000-4999 
innbyggere 

1 5 1 1 8 

5000-9999 
innbyggere 

1 3 4 1 9 

10 000 eller flere 
innbyggere 

0 4 8 0 12 

Total 5 28 43 8 84 
p-verdi=0,625 (Fisher) 
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Utbygging av tilrettelagte boliger  
 
Tabell_V 43: Utbygging av tilrettelagte boliger. Helseforetak. 

Helseforetak 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet N 
Finnmarkssykehuset 0 1 2 16 19 
UNN 1 4 2 20 27 
Nordlandssykehuset 1 1 1 17 20 
Helgelandssykehuset 0 1 0 17 18 
Totalt 2 7 5 70 84 
p-verdi=0,829 (Fisher) 
 
Tabell_V 44: Utbygging av tilrettelagte boliger. Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområ
de 

1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet N 

Kirkenes 0 1 2 6 9 
Hammerfest 0 0 0 10 1

0 
Tromsø 1 2 0 12 1

5 
Harstad 0 1 1 4 6 
Narvik 0 1 1 4 6 
Vesterålen 0 0 0 5 5 
Lofoten 1 0 0 3 4 
Bodø 0 1 1 9 1

1 
Mosjøen 0 0 0 3 3 
Rana 0 0 0 4 4 
Sandnessjøen 0 1 0 10 1

1 
Total 2 7 5 70 8

4 
p-verdi=0,768 (Fisher) 
 
Tabell_V 45: Utbygging av tilrettelagte boliger (5_2). Kommunens sentralitet.  

Sentralitet 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet N 
Mellomsentral
e 1 (nivå 3) 

0 0 0 2 2 

Mellomsentral
e 2 (nivå 4) 

0 0 1 7 8 

Nest minst 
sentrale (nivå 
5) 

0 2 2 14 1
8 

Minst sentrale 
(nivå 6) 

2 5 2 47 5
6 

Total 2 7 5 70 8
4 

p-verdi=0,728 (Fisher) 
 
Tabell_V 46: Utbygging av tilrettelagte boliger. Kommunestørrelse. 

Kommunestørrel 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet N 
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se 
Under 1000 
innbyggere 

0 0 0 9 9 

1000-1999 
innbyggere 

2 1 3 23 2
9 

2000-2999 
innbyggere 

0 4 0 13 1
7 

3000-4999 
innbyggere 

0 1 1 6 8 

5000-9999 
innbyggere 

0 1 0 8 9 

10 000 eller flere 
innbyggere 

0 0 1 11 1
2 

Total 2 7 5 70 8
4 

p-verdi=0,458 (Fisher) 

Samarbeider kommunen med andre kommuner om bruk av velferdsteknologiske 
løsninger 

 
Tabell_V 47: Antall og andel kommuner som samarbeider med andre kommuner om bruk av velferdsteknologiske løsninger. 
Helseforetak og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 8 50 16 Kirkenes 4 50 8 

Hammerfest 4 50 8 
UNN 17 68 25 Tromsø 10 71 14 

Harstad 5 100 5 
Narvik 2 33 6 

Nordlandssykehuset 17 85 20 Vesterålen 5 100 5 
Lofoten 3 75 4 
Bodø 9 82 11 

Helgelandssykehuset 10 56 18 Mosjøen 3 100 3 
Rana 2 50 4 
Sandnessjøen 5 45 11 

Total 52 66 79 Total 52 66 79 
p-verdi=0,114 (Chi) p-verdi=0,128 (Fisher) 

 
Tabell_V 48: Antall og andel kommuner som samarbeider med andre kommuner om bruk av velferdsteknologiske løsninger? 
Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 6 75 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 14 82 17 
Minst sentrale (nivå 6) 30 58 52 
Total 52 66 79 
p-verdi=209 (Fisher) 
 
Tabell_V 49: Antall og andel kommuner som samarbeider med andre kommuner om bruk av velferdsteknologiske løsninger? 
Kommunestørrelse.  

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 4 44 9 
1000-1999 innbyggere 16 57 28 
2000-2999 innbyggere 10 71 14 
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3000-4999 innbyggere 6 86 7 
5000-9999 innbyggere 7 78 9 
10 000 eller flere innbyggere 9 75 12 
Total 52 66 79 
p-verdi=0,457 (Fisher) 
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Planer om å styrke egen satsing innen bruk av velferdsteknologi 
 
 
Tabell_V 50: Antall og andel kommuner som har planer om å styrke egen satsing innen bruk av velferdsteknologi. 
Helseforetak og lokalsykehusområde. 

Helseforetak Antall Andel N Lokalsykehusområde Antall Andel N 
Finnmarkssykehuset 15 88 17 Kirkenes 7 78 9 

Hammerfest 8 100 8 
UNN 24 96 25 Tromsø 13 93 14 

Harstad 5 100 5 
Narvik 6 100 6 

Nordlandssykehuset 20 100 20 Vesterålen 5 100 5 
Lofoten 4 100 4 
Bodø 11 100 11 

Helgelandssykehuset 18 100 18 Mosjøen 3 100 3 
Rana 4 100 4 
Sandnessjøen 11 100 11 

Total 77 96 80 Total 77 96 80 
p-verdi=0,274 (Fisher) p-verdi=0,587 (Fisher) 

 
 
Tabell_V 51: Antall og andel kommuner som har planer om å styrke egen satsing innen bruk av velferdsteknologi? 
Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 8 100 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 16 94 17 
Minst sentrale (nivå 6) 51 96 53 
Total 77 96 80 
p-verdi=1,0 (Fisher) 
 
Tabell_V 52: Antall og andel kommuner som har planer om å styrke egen satsing innen bruk av velferdsteknologi? 
Kommunestørrelse.  

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 8 89 9 
1000-1999 innbyggere 29 100 29 
2000-2999 innbyggere 12 86 14 
3000-4999 innbyggere 7 100 7 
5000-9999 innbyggere 9 100 9 
10 000 eller flere innbyggere 12 100 12 
Total 77 96 80 
p-verdi=0,135 (Fisher) 
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Tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell 
 
Tabell_V 53: Antall og andel kommuner som har iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell. 
Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Antall Andel N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 2 100 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 6 75 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 18 100 18 
Minst sentrale (nivå 6) 46 84 55 
Total 72 87 83 
p-verdi=0,142 (Fisher) 
 
Tabell_V 54: Antall og andel kommuner som har iverksatt tiltak for å rekruttere og/eller stabilisere helsepersonell. 
Kommunestørrelse.  

Kommunestørrelse Antall Andel N 
Under 1000 innbyggere 8 89 9 
1000-1999 innbyggere 23 82 28 
2000-2999 innbyggere 15 88 17 
3000-4999 innbyggere 8 100 8 
5000-9999 innbyggere 8 89 9 
10 000 eller flere innbyggere 10 83 12 
Total 72 87 83 
p-verdi=0,944 (Fisher) 
 
 
Beredskapsplaner ved kritisk mangel på institusjonsplasser 
 
Tabell_V 55: Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk mangel på institusjonsplasser. Helseforetak. 

Helseforetak Nei Ja, i egen regi Ja, i 
samarbeid 
med andre 
kommuner 

Ja, i 
samarbeid 

med 
helseforetaket 

N 

Finnmarkssykehuset 14 4 1 0 19 
UNN 18 6 3 0 27 
Nordlandssykehuset 14 6 0 0 20 
Helgelandssykehuset 8 8 0 1 17 
Totalt 54 24 4 1 83 
p-verdi=0,258 (Fisher) 
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Tabell_V 56: Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk mangel på institusjonsplasser. Lokalsykehusområde.  

Lokalsykehusområde Nei Ja, i 
egen 
regi 

Ja, i samarbeid 
med andre 
kommuner 

Ja, i samarbeid med 
helseforetaket 

N 

Kirkenes 6 2 1 0 9 
Hammerfest 8 2 0 0 10 
Tromsø 11 3 1 0 15 
Harstad 3 3 0 0 6 
Narvik 4 0 2 0 6 
Vesterålen 3 2 0 0 5 
Lofoten 4 0 0 0 4 
Bodø 7 4 0 0 11 
Mosjøen 2 1 0 0 3 
Rana 1 1 0 1 3 
Sandnessjøen 5 6 0 0 11 
Total 54 24 4 1 83 
p-verdi=0,263 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 57: Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk mangel på institusjonsplasser.  Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Nei Ja, i 
egen 
regi 

Ja, i 
samarbeid 
med andre 
kommuner 

Ja, i 
samarbeid 

med 
helseforetaket 

N 

Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 1 0 0 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 7 0 0 1 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 13 5 0 0 18 
Minst sentrale (nivå 6) 33 18 4 0 55 
Total 54 24 4 1 83 
p-verdi=0,152 (Fisher) 
 
 
Tabell_V 58: Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk mangel på institusjonsplasser.  Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Nei Ja, i 
egen 
regi 

Ja, i 
samarbeid 
med andre 
kommuner 

Ja, i 
samarbeid 
med 
helseforetaket 

N 

Under 1000 innbyggere 5 4 0 0 9 
1000-1999 innbyggere 16 9 3 0 28 
2000-2999 innbyggere 11 5 1 0 17 
3000-4999 innbyggere 5 3 0 0 8 
5000-9999 innbyggere 8 1 0 0 9 
10 000 eller flere 
innbyggere 

9 2 0 1 12 

Total 54 24 4 1 83 
p-verdi=0,731 (Fisher) 
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Beredskapsplaner ved kritisk mangel på helsepersonell 
 
Tabell_V 59: Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk mangel på helsepersonell. Helseforetak. 

Helseforetak Nei Ja, i egen regi N 
Finnmarkssykehuset 16 3 19 
UNN 19 8 27 
Nordlandssykehuset 16 4 20 
Helgelandssykehuset 9 9 18 
Totalt 60 24 84 
p-verdi=0,113 
 
Tabell_V 60: Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk mangel på helsepersonell. Kommunens sentralitet.  

Sentralitet Nei Ja, i egen regi N 
Mellomsentrale 1 (nivå 3) 1 1 2 
Mellomsentrale 2 (nivå 4) 7 1 8 
Nest minst sentrale (nivå 5) 11 7 18 
Minst sentrale (nivå 6) 41 15 56 
Total 60 24 84 
p-verdi=0,392 (Fisher) 
 
Tabell_V 61: Beredskapsplaner er utarbeidet ved kritisk mangel på helsepersonell.  Kommunestørrelse. 

Kommunestørrelse Nei Ja, i egen regi N 
Under 1000 innbyggere 8 1  
1000-1999 innbyggere 20 9  
2000-2999 innbyggere 11 6  
3000-4999 innbyggere 6 2  
5000-9999 innbyggere 6 3  
10 000 eller flere innbyggere 9 3  
Total 60 24 84 
p-verdi=0,874 (Fisher) 
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Etablering av fastlegeråd i Nordlandssykehusets ansvarsområde/nedslagsfelt 
 
Vedlagt OSO-sak 21/18. 
 
Overordnet samarbeidsorgan mellom kommunene og Nordlandssykehuset gjorde i sak 21/18 
slikt enstemmige vedtak: 
 
 

1.       Det opprettes et fastlegeråd mellom Nordlandssykehuset og kommunene i nedslagsfeltet. 

2.       Formålet med fastlegerådet er å etablere en arena for dialog, gjensidig læring og erfaringsutveksling. 
Fastlegerådet skal styrke samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og fastlegene. 

3.       Sammensetning: 

1 fastlege fra henholdsvis Lofoten, Salten og Vesterålen. 1 fastlege fra hver av vertskommunene til 
Nordlandssykehuset. Kommunal representasjon utgjør 6 fastleger. Nordlandssykehuset oppnevner 6 representanter. 
  

4.       Samhandlingsavdelingen er sekretariat for fastlegerådet. 
5.       Mandat: 

  
•         Fastlegerådet er et rådgivende utvalg. 
•         Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner, oppgavefordeling og 

forbedringsarbeid/nytenkning. 
•         Saker til fastlegerådet meldes inn til sekretariatet. 
•         Sekretariatet sender referat fra møtene til alle kommunene i nedslagsfeltet. 
•         Fastlegerådet rapporterer hvert halvår til OSO om: 

  
-          Saker som har vært til behandling 
-          Råd og endringer i rutiner, oppgaver og nyutvikling. 
 
I etterkant av møtet har OSOs kommunale medlemmer vurdert hvordan oppnevning av 3 medlemmer  fra 

vertskommunene best kan skje.  
Det er enighet om at OSOs medlemmer fra vertskommunene kan bidra med oppnevningen. 
 
I henhold til dette, oversendes nu saken for videre behandling. 
 
En ber om at oppnevningen skjer innen 1.10.18. 
 
Skulle ytterligere opplysninger være nødvendig, er det bare å ta kontakt med meg. 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  
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Forord  
 

Befolkningsframskrivinger viser at Norge får en stadig eldre befolkning samtidig som 

andelen yrkesaktive går ned. Fremtidens aldrende befolkning skal kunne motta 

helsetjenester av god kvalitet i tilstrekkelig omfang. Spesialist- og 

kommunehelsetjeneste må forbedre innholdet i den kliniske samhandlingen og bli bedre 

kjent med hverandres fag og arbeidshverdag. 

 

Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å overføre kunnskap til kommunene. Vi kan 

understøtte kommunene i flere tjenester enn i dag. Det krever en bedre og bredere 

samhandling enn tidligere. Samhandlingen kan understøttes ved å ta i bruk teknologi 

som videokonsultasjoner.  

 

Ambuleringsordninger vil kunne bidra til bedre og mer helhetlige pasientforløp. 

Pasientsentrerte helsetjenesteteam og aktivt oppsøkende behandlingsteam er to gode 

eksempler på fellestiltak som viser resultater. 

 

Det viktigste tiltaket som kommunene og sykehusene kan gjøre for å få til bedre 

samarbeid, er å styrke dialogen mellom tjenestene. Det å ha god kjennskap til hverandre 

er helt essensielt for å få til gode pasientforløp. Planen skisserer flere anbefalinger for å 

styrke dialogen og samarbeidet mellom nivåene. Det er av avgjørende betydning at vi 

sammen klarer å skape et innhold i samarbeidsavtalene som settes ut i praksis. 

 

Et helhetlig pasientforløp starter når pasienten blir syk og avsluttes når pasienten er 

tilbake på sitt bosted. Pasientforløpet slutter ikke når pasienten er utskrevet fra 

sykehuset. 

 

Denne planen vil være et viktig underlag til Helse Nords regionale utviklingsplan fram 

mot 2035, som er under utarbeiding. Kommune- og spesialisthelsetjenesten må sammen 

arbeide strategisk og systematisk over tid for å løse de felles utfordringer vi står 

ovenfor. 

 

Med ønske om en trygg og god helsetjeneste for eldre. 

 
Bodø, 18. juni 2018 
Geir Tollåli 
Fagdirektør 
Helse Nord RHF 
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Sammendrag 
 

Helse Nord RHF har i samarbeid med kommunene utarbeidet en plan for å bedre 

samhandlingen om helsetjenesten til eldre i spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Vi har tatt utgangspunkt i:  

 

 Gode pasientforløp: Kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt, og sørge for 

at tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt kjede. 

 En helhetlig tilnærming: Brukerens ulike behov og mål for eget liv skal 

kartlegges. Ulike helse- og omsorgstjenestebehov ivaretas med utgangspunkt i 

pasientens egne mål og ønsker. 

 

Planen tar i første rekke for seg hvordan samhandlingen mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten kan bedres slik at eldre pasienter med behov for helsehjelp 

opplever mer helhetlige helsetjenester. Gjennom erfaringer og evaluering av 

samhandlingsreformen har vi sett at det er et stort behov for å forbedre pasientforløp 

mellom kommuner og sykehus.  

 

Helseatlas for eldre1 beskriver stor ubegrunnet variasjon for enkelte pasientgrupper i og 

mellom opptaksområder. Det gjelder særskilt innenfor poliklinisk utredning, behandling 

og oppfølging. Dette gjelder for eksempel innen hjertesykdom, demens og Parkinsons 

sykdom. Årsaker kan være uklar arbeidsdeling mellom spesialist og fastlege, og uklar 

indikasjon for henvisning.  

 

Helse Nord RHF ønsker sterkere oppmerksomhet rettet mot forebygging av sykdommer 

for å redusere sykelighet og antall innleggelser. Tiltak innenfor følgende fem områder 

har dokumentert god effekt hos eldre (Se kapittel 9.1):   

 ernæring 

 fysisk aktivitet 

 fallforebygging  

 sosialt nettverk 

 optimal legemiddelhåndtering 

 

Regjeringen har mai 2018 publisert en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, som tar 

for seg blant annet mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 

Helse Nord RHF vil følge opp de nasjonale anbefalingene. 

  

                                                        
1 https://helseatlas.no/atlas/90/instant-atlas 
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1. Innledning 
Helse Nord skal sørge for faglig gode og trygge behandlingstilbud til pasienter som 

trenger spesialisthelsetjenester. I denne planen, som omhandler de «skrøpelige eldre», 

vil vi fokusere på samhandlingen som skjer innad i spesialisthelsetjenesten og 

samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. For at pasientene skal 

oppleve en helhetlig helsetjeneste, er det nødvendig med et godt samarbeid. 

Spesialisthelsetjenesten vil bistå kommunene med oppfølging, råd og veiledning av der 

det er naturlig. Samtidig har vi en forventning om at kommunene også veileder 

spesialisthelsetjenesten. Pasientene tilbringer normalt sett bare en liten del av sitt liv i 

sykehusene. Det er kommunene som kjenner pasientene best.  

 

Pasienter med langvarige og/eller komplekse behov krever en proaktiv og godt 

koordinert oppfølging fra helsetjenesten. Disse pasientene har behov for tidlig 

vurdering, utredning og behandling for å hindre forverring av sykdom og eventuelt 

unngå innleggelse. Helsedirektoratet utga januar 2018 en veileder som beskriver 

oppfølging av personer med store og sammensatte behov (1).  

 

Et pasientforløp defineres i St.meld. nr. 47 (2008–2009) (2):  

 

«Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med 

ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. Gode forløp kjennetegnes ved at disse 

hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte 

pasientens ulike behov.» 

 

1.1 Organisering av arbeidet 
Vi har i arbeidet tatt utgangspunkt i at begge nivå er likeverdige parter. Kommunenes 

deltagelse er forankret gjennom overordnet samarbeidsorgan (OSO) i alle helseforetak. 

Alle kommunene har fått invitasjon til å delta i dialogmøtene. 

 

Prosjektgruppen 

Raymond Dokmo, prosjektleder, Helse Nord RHF 

Kari Sletten, brukerrepresentant eldrerådet 

Else Marie Isaksen, brukerrepresentant FFO Finnmark 

Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF  

Randi Brendberg, fagsjef Helse Nord RHF  

Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF  

 

Styringsgruppen 

Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder 

Harald Sunde, fagsjef Finnmarkssykehuset 

Haakon Lindekleiv, fagsjef Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
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Tonje Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset 

Fred Mürer, fagsjef Helgelandssykehuset 

Trond Bratland, kommunaldirektør Tromsø kommune 

Julia Lyngseth Gruben, leder for Omsorgskontoret Rana kommune 

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Familie og velferd Vestvågøy kommune 

Anita Kurthi, enhetsleder, Enhet for koordinering, fag og forvaltning, Sør-Varanger 

kommune 

Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF 

 

Kommunenes sentralforbund (KS) har oppnevnt en referansegruppe som har bidratt 

med gode innspill.  

 

Kartlegging av dagens situasjon er gjort gjennom dialogmøter med helseforetakene og 

kommuner tilhørende det enkelte helseforetaksområde, totalt åtte møter. I tillegg har 

Sykehusapotek Nord bidratt i arbeidet med planen.  

 

I forkant av dialogmøtene fikk deltakerne et spørreskjema som utgangspunkt for å lage 

en presentasjon av sine tjenestetilbud. Hensikten med møtene var å beskrive erfaringer 

med samhandling om pasientgruppen samt identifisere utfordringer og gode løsninger.  

 

Deltakelsen i dialogmøtene med kommunene var variabel, og dette er en svakhet med 

planarbeidet. Likevel mener vi at det som kom frem under møtene er representativt, og 

helseforetakene og kommunene har vært rimelig samstemte i utfordringsbildet og 

forslag til tiltak. 

 

Det ble sendt ut en tabell for å kartlegge eksisterende tjenestetilbud i den enkelte 

kommune i Nord-Norge. Her var responsen variabel. 

 

1.2 Hovedmål 
Gjennom arbeidet har vi avdekket mange utfordringer både i kommunene og 

spesialisthelsetjenesten. Etter å ha sett disse i en helhet har vi kommet frem til følgende 

hovedmål: 

 

 Helhetlige pasientforløp og god samhandling i alle ledd 

 Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og    

spesialisthelsetjenesten 

 Forebygging 
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2. Bakgrunn 
Helse Nord RHF fikk i 2008 utarbeidet rapporten «Samhandling om skrøpelige eldre i 

nord» (3). Som en oppfølging av denne rapporten er det gjennomført ulike tiltak for å 

bedre samhandlingen. Vi kan vise til pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) (4) 

som er innført i alle kommuner i Helse Nord. Disse muliggjør elektronisk 

meldingsutveksling mellom helseforetak og kommuner, og mellom hjemmetjenesten og 

fastleger.  

 

I tillegg er det utviklet flere former for ambulante team, blant annet pasientsentrerte 

helsetjenesteteam ved UNN med utgangspunkt i chronic care model2. Modellen 

diskuteres nærmere i kapittel 7.1. 

 

Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Intensjonen inkluderte blant annet innføring 

av samarbeidsavtaler34. Avtalene var lovpålagte, forpliktende og skulle:  

 

 Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende 

nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.  

 Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).  

 Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og 

som følger faglige retningslinjer og veiledere.  

 Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.  

 Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god 

samhandlingskultur.  

 Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med 

hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.  

 

Samarbeidsavtalene var et viktig virkemiddel for å fremme ønsket samhandling om 

pasientene. Et landsomfattende tilsyn rettet mot samhandling om utskrivning av 

pasienter, viste at i mange virksomheter var samarbeidsavtalene ikke godt nok 

innarbeidet (5). Avtalene skal fortsatt gjennomgås årlig, for å evaluere hva som fungerer 

og hva som svikter. 

 

Med samhandlingsreformen fulgte det fire økonomiske virkemidler: 

 

 kommunal medfinansiering (avviklet 2015) 

 kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter 

 statlige tilskudd til kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) 

                                                        
2 http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering/43144  
3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
4 Private institusjoner omfattes ikke av tjenesteavtalene.  

 

http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering/43144
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 statlige tilskudd til kommunene for deres utvidede ansvar som har økt 

budsjettene for pleie og omsorgstjenester  

 

Kommunal medfinansiering (2012–2015) medførte kortere liggetid, samtidig som 

antallet innleggelser økte. Det var ikke vist økning av reinnleggelser eller dødelighet (6). 

 

Evaluering av samhandlingsreformen fra Forskningsrådet ble publisert i 2016 (6), og er 

den viktigste og mest omfattende rapporten som er utarbeidet. Evalueringen viste at 

samarbeidsavtalene ikke har ført til bedre samarbeid mellom helseforetak og 

kommuner. Arbeidet har vært preget av lite brukermedvirkning. Rapporten viser at 

samhandlingsreformen inneholder elementer som kan motvirke helhetlige 

pasientforløp. Eksempler på dette kan være oppstykkede pasientopphold på 

intermediæravdelinger eller forsterket insentivfokus i kommuner og foretak. Dagens 

praksis medfører at pasientene opplever at tjenestene er fragmentert og lite 

gjennomgående. Dette gjentas også i Nasjonal helse- og sykehusplan (7) og 

Primærhelsemeldingen (8). 

 

Flere kommuner og helseforetak hadde utarbeidet diagnosebaserte forløp. Disse ble 

opplevd som lite tilpasset den kommunale virkelighet og ble ikke benyttet i praksis. 

Evalueringen viser at diagnoseuavhengige pasientforløp synes å passe bedre for 

pasienter med flere sykdommer. 

 

Rapporten påpekte at IKT som virkemiddel for samhandling blir brukt i altfor liten grad. 

Spesielt gjelder dette for trepartskonsultasjoner hvor teknologien finnes allerede.  

Tilgang til oppdatert og relevant informasjon er en utfordring. En annen utfordring er 

organisering og forvaltning. 

 

Rapporten Samhandling om utskrivningsklare pasienter fra Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin (9) beskriver at ulike journalsystem i helseforetak, hjemmetjeneste, på 

sykehjem og hos fastlege, gjør at helsepersonell ikke har tilgang til fullstendig 

opplysninger om pasienten. 
 

I Helse Nords kvalitetsstrategi for 2016–2020 (10) fremheves pasientens helsetjeneste 

som et av fire satsningsområder hvor blant annet pasientens personlige mål formuleres 

i samarbeid med pasienten. God legemiddelsikkerhet, herunder klinisk farmasi5 og bruk 

av integrated medicines management (IMM-metoden)6 er viktige verktøy i denne 

sammenheng. 

 

 

                                                        
5 Farmasøytisk legemiddelkunnskap anvendt på pasientens farmakoterapeutiske problemstillinger, basert på 

klinisk data der farmasøyten har direkte eller indirekte kontakt med pasienten. 
6 Kvalitetssikring av pasientens legemiddel-regime ved hjelp av standardiserte metoder. 
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2.1 Tilsyn og revisjoner 
Helsetilsynet og Riksrevisjonen har de senere år utført flere tilsyn med kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. Disse bekrefter utfordringene og peker på områder for 

forbedring. 

 

Statens helsetilsyn hadde i 2015 et landsomfattende tilsyn som endte med rapporten 

«Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent» (11). 

 

Sentrale funn fra dette tilsynet var: 

 

 Dersom fastlegen er borte fra jobb, risikerer hjemmesykepleien å ikke få 

nødvendige pasientopplysninger fordi andre ansatte ved legekontoret ikke kan 

åpne det elektroniske meldingssystemet. 

 Pasientinformasjon mangler i det elektroniske meldingssystemet fordi noen 

fremdeles bruker telefon eller faks uten å oppdatere pasientjournalen. 

 Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus og større press på 

kommunenes hjemmetjenester for å ta imot utskrivningsklare pasienter. 

 Pasienter får for lite informasjon om behandlingen og hva som skjer når de 

kommer hjem. De har liten mulighet til å påvirke. 

 Innføringen av elektroniske meldinger har effektivisert kommunikasjonen 

mellom sykehuset og hjemmetjenesten, men har også ført til at relasjonene 

endres fra å være «personlige» til å bli mer og «elektroniske», heter det i 

rapporten. 

 Feil ble sjeldent meldt fra om fordi avvikssystemene ikke var kjent eller lite 

brukervennlig. 

 

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter 

innføringen av samhandlingsreformen fra 2016 har følgende sammenfatning (12): 

 

 Kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus, 

men det finnes lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til disse pasientene. 

 Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og 

spesialisthelsetjenesten er ikke godt nok. 

 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), videre i planen benevnt som 

KAD, benyttes ikke på en måte og i et omfang som er i tråd med intensjonen. 

 Innenfor rus- og psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt 

med nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. 

 Kommunene har i liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen i pleie- og 

omsorgstjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. 
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3. Pasientgruppen 

3.1 Skrøpelige eldre 
Planen tar spesielt for seg samhandling rundt «skrøpelige eldre». Pasientgruppen (13) 

er sammensatt, noe som har gjort det vanskelig å oppnå fullstendig konsensus om 

hvordan den skal avgrenses. Det er ulike syn på om miljøfaktorer og psykososiale 

faktorer skal inkluderes. De pasientene som inngår i målgruppen har likevel ett eller 

flere av følgende typiske kjennetegn:  

 

 Fysisk skrøpelighet, som svekket bevegelsesevne og balanse, fallrisiko, inaktivitet, 

økende vansker med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter (ADL-vansker7), økt 

sykelighet og sykdomsbelastning, mange medisiner, ernæringsvansker, uønsket 

vekttap og svekkede sanser. 

 Psykisk skrøpelighet, som depresjonstendens, angst, søvnvansker, svekket 

selvtillit og evne til å ivareta seg selv. 

 Kognitiv skrøpelighet, fra lett kognitiv svikt, forvirring til betydelig demens.  

 Psykososial skrøpelighet, som dårlig nettverk, relasjonsproblemer til familie, 

uegnet bolig, ensomhet, økonomisk sårbarhet, rus og alkohol. 

 

Sykdommer hos eldre har gjerne atypiske symptomer og kan derfor være vanskelige å 

diagnostisere. Å bli gammel gir i seg selv økt risiko for psykiske og somatiske 

sykdommer. Bedre og sikrere behandlingsmetoder gir eldre muligheter for å få 

behandling som tidligere var forbeholdt yngre. 

 

Om lag halvparten av eldre pasienter som blir akutt innlagt i sykehus har flere 

sykdommer, bruker mange legemidler, er preget av generell «skrøpelighet» og de bærer 

ofte preg av generell funksjonssvikt. Noen har også redusert kognitiv kapasitet. 

Behandlingsresponsen kan være forsinket, og det kan være behov for sosiale støttetiltak 

(14). 

  

Typiske sykdommer er hjertesykdommer, lungesykdommer (KOLS), infeksjoner, 

hjerneslag, komplikasjoner relatert til bruk av mange medikamenter, sansetap8, 

muskel/skjelettlidelser, demens og annen kognitiv svekkelse. Psykiske lidelser og 

rusproblemer hos eldre øker, og helsevesenet har i begrenset grad hatt tilstrekkelig 

oppmerksomhet mot denne pasientgruppen (15). I tillegg blir en del eldre utsatt for vold 

fra personer i nære relasjoner. Eldre med nedsatte kognitive evner, fysisk svekkelse 

eller psykososial angst har økt risiko for å bli utsatt for overgrep (16). 

 

Ensomhet og utenforskap er tilleggskriterier som skaper store forskjeller mellom de 

pasientene som har et nettverk og de som ikke har (17). 

                                                        
7 ADL-Activities of daily living. 
8 Redusert syn, hørsel eller en kombinasjon av disse. 
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Demografisk utvikling forsterker utfordringsbildet ved at andelen eldre i befolkningen 

øker (tabell 1). Samtidig forventer vi at de yngre i større grad flytter til byene, og 

andelen eldre blir følgelig større i distriktene (figur 1). 

 

Bostedsområde  

Helse Nord 

 

Antall 

innbyggere 

2015 

Antall 

innbyggere 

2030 

Antall 

innbyggere 

2040 

Prosentvis 

endring 

2015-2030 

Prosentvis 

endring 

2015-2040 

0–17 år 101 127 99 023 99 774 -2,1 -1,3 

18–49 år 201 685 198 143 200 427 -1,8 -0,6 

50–66 år 104 490 107 306 101 751 2,7  -2,6 

67–79 år 51 863 67 852  75 099 30,8 44,8 

80–89 år 17 638 29 726 35 481 68,5 101,2 

90 år og eldre 3 937 5 230 9 487 32,8 141,0 

Sum Helse Nord 480 740 507 280 522 019 5,5 8,6 
Tabell 1 Antall innbyggere framskrevet fra 2015 til 2030 og 2040.  Kilde: Aktivitets- og 

kapasitetsframskriving for HF-ene i Helse Nord RHF 2014–2040, Sykehusbygg, med utgangspunkt i 

befolkningsframskrivinger 
 

 

 
Figur 1 Andel av befolkningen 67 år og eldre i 2015 og framskrevet til 2030. Kilde: Statistisk 

sentralbyrå. 
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3.2 Urbefolkningen – særskilte hensyn  
For samiske pasienter er språk og kultur avgjørende for et godt helsetilbud. 

Kulturforskjeller kan ha innvirkning på hvordan samiske pasienter presenterer sine 

plager.  Taushet er ikke uvanlig, og dette kan ses på som en kulturell forskjell. I norsk 

kultur er det et ordtak som sier at den som tier samtykker. I den samiske kulturen betyr 

taushet ofte at man er uenig. Innen det samiske samfunnet er det store lokale 

variasjoner vedrørende språk, kultur og næringer. Det er derfor av stor betydning at 

helse- og omsorgspersonell har kunnskap om sosiale, historiske og kulturelle faktorer 

som kan ha betydning for møter mellom samer og helse- og omsorgstjenestene. 

Kommunikasjon er avgjørende, og etterslepet etter fornorskingen gir seg utslag som ofte 

møtes med uforstand i hjelpeapparatet. Samiske pasienter har rett til likeverdig helse- 

og omsorgstjenester på lik linje med øvrig befolkning Dette følger av rettigheter det 

samiske folk som urfolk har i henhold til nasjonale lover og internasjonale konvensjoner 

som Norge har gitt sin tilslutning til. Det vises blant annet til: 

 
Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger at utforming og gjennomføring av 
helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget ansvar og kontroll, slik at urfolk 
kan nyte godt av så høy fysisk og mental helsemessig standard som mulig. 

 

Den politiske målsettingen i Norge har vært å gi et kulturelt tilrettelagt tilbud til den 

samiske befolkningen innenfor de etablerte tjenestene i stedet for å utvikle tjenester 

spesifikt for den samiske befolkningen. Undersøkelser har vist at den samiske 

befolkningen bruker helsetjenestene i like stor grad som majoritetsbefolkningen, men 

de er mindre tilfreds med tilbudet. De har dessuten et ønske om å få mer hjelp fra det 

offentlige(18). Det kan være fordi de har en annen forståelse av helse, sykdom og 

behandling enn majoritetsbefolkningen, selv om dette nok ikke gjelder alle.  

 

Få med samisk bakgrunn velger å gå inn i helse- og omsorgsyrker fordi de oppleves som 

svært belastende (18). Det er et ønske om å få samisk ungdom til utdanningene ved å 

tilrettelegge mer om samisk språk og kultur i utdanningen, slik at de kan få jobbe godt 

med dette. «Litteraturen peker på betydningen av at helse- og omsorgspersonell har 

kunnskap om samisk språk og kultur i møte med samiske personer med demens. Det 

foreligger lite forskning som fokuserer på situasjonen til samiske personer med demens, 

deres familier og samhandling med offentlige helse- og omsorgstjenester. Nye 

forskningsprosjekter er imidlertid igangsatt på disse områdene.» (18)  

 

Utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen i Finnmark 

(Utviklingssenteret) er i gang med å utarbeide et veiledningshefte for kulturforståelse 

som skal brukes i undervisningen i kommunene. 

 

Tolketjenesten brukes for lite, og behovene til det samiske folk er ikke satt tilstrekkelig 

på dagsorden. I dag finnes det i hovedsak tilbud på nordsamisk, noe som ikke er 

tilfredsstillende. 
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Organisering av virtuelle avdelinger er en måte å tilgjengeliggjøre tjenestene ved å 

bruke lyd/bilde til å samhandle, veilede og undervise. Pasienten innlegges i virtuell 

avdeling. Utviklingssenteret er i kontakt med et firma som tilbyr en alarmplattform som 

samler all kommunikasjon på ett sted/en skjerm (løsning som i dag finnes i andre 

bransjer). Bindeledd mellom tjenestene pasienten skal ha, flytter tjenestene ut til 

pasienten. Hjemmetjenesten er fysisk tilstede og medvirker hele veien fra første dag, 

mens at det virtuelle teamet er faglig støtte som bidrar med vurderinger og forslag til 

tiltak. Hjemmetjenesten dokumenterer, og pasienten utskrives til slutt til fastlegen. 

Utviklingssenteret arbeider med mini mental status (MMS)-skjema tilrettelagt den 

samiske befolkningen. 

 

Et geriatrisk spesialisttjenestetilbud til en eldre samisk befolkning, tilpasset deres språk 

og kultur, mangler i kommuner og sykehus. Helsetjenesten opplever at tospråklige 

demente som går tilbake til sitt opprinnelige språk. 

Det er viktig å påpeke at det vil bli et geriatrisk tilbud til den samiske pasienten med 

oppbygging av geriatrisk kompetanse og geriatrisk team samt lærings- og 

mestringstilbud (LMS) knyttet til Samisk helsepark i Karasjok. 
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4. Status i primærhelsetjenesten 
Gjennom planarbeidet er det utarbeidet en oversikt over hvilke aktuelle helseressurser 

som finnes i kommunene i Nord-Norge. Det er kartlagt om kommunene har etablert 

demensteam, palliative team9, rehabiliteringstilbud, og hvilken kapasitet de har i sine 

sykehjem. Regjeringen har i primærhelsemeldingen (8) og i opptrappingsplan for 

habilitering og rehabilitering (19) signalisert at et større ansvar for rehabilitering 

særskilt skal over til kommunene. En kartlegging av nåsituasjonen var derfor viktig. 

 

Tjenestetilbud i kommuner i Nordland 

I Nordland har de fleste kommunene etablert demensteam. Dette kan skyldes stor 

satsing på området hvor spesielt Kløveråsen utdannings- og kompetansesenter har vært 

med på å bidra med kompetanseoverføring. Det samme gjelder tilbud til eldre med 

psykiske lidelser. Mange kommuner har egne tilbud og egnet personell til å ivareta 

denne gruppen. Et annet område som utmerker seg positivt er hverdagsrehabilitering. 

De fleste kommunene har også rehabiliteringsplasser inkludert i kommunens 

korttidstilbud. 

 

Alle kommunene har tilbud om kommunalt akutt døgntilbud (KAD) enten alene eller i 

samarbeid med andre kommuner. Derimot er det få kommuner som har egne palliative 

team, men mange har kreftsykepleiere som ivaretar palliative pasienter på en god måte.  

 

I 2017 var det totalt 2 400 sykehjemsplasser i Nordland fordelt på 242 637 innbyggere, 

noe som er en liten reduksjon fra 2011. Det finnes 30 aldershjemsplasser i fylket, som er 

en reduksjon på 30 % sammenlignet med 2011 (20). 

 

Tjenestetilbud i kommuner i Troms 

I Troms varierer tilbudet til eldre med psykiske plager og demens. Mange kommuner 

har demensteam og helsearbeidere med psykiatrisk kompetanse. Få kommuner har 

egne senger til eldre med psykiske plager. De inngår som regel i et korttidstilbud. De 

fleste av kommunene opprettet tilbud om kommunal akutt døgnplass10 (KAD) eller 

organisert slikt tilbud sammen med andre kommuner. De fleste kommunene har ikke 

egne palliative team, men de har sykepleiere som har videreutdanning i palliasjon. 

Kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord har i dag samarbeid med UNN om 

pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT).11 Mange av kommunene har egne dedikerte 

rehabiliteringsplasser eller har dette som en del av korttidsplasser på sykehjem. Noen 

har også begynt med hverdagsrehabilitering.  

                                                        
9 Team som jobber med lindrende behandling til pasienter i livets sluttfase 
10 KAD skal være et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og 

tilsyn, men som ikke har behov for innleggelse i sykehus, der innleggelse i KAD kan erstatte innleggelse i 

sykehus. Plikten er avgrenset til pasienter som kommunen har mulighet for å utrede, behandle og yte omsorg for. 
11 Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra kommuner og sykehus. Hensikten med et 
helsetjenesteteam er utvikling av et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasientgruppen. 
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Troms er det en befolkning på 165 472 per 2017. Det er totalt 1 445 sykehjemsplasser 

som er en liten økning fra 2011. I tillegg har fire kommuner i Nord-Troms én 

sykestueplass hver. Det er også rapportert om 27 aldershjemsplasser i 2015 som er en 

reduksjon på 39 % i forhold til 2011 (20). 

 

Tjenestetilbud i kommuner i Finnmark 

Samlet har kommunene i Finnmark 649 sykehjemsplasser fordelt på 76 043 innbyggere 

per 2017. De største kommunene Alta, Hammerfest og Sør-Varanger har flest plasser. 

Det er 22 aldershjemsplasser i fylket som tilsvarer en reduksjon på 65 % fra 2011 (20). 

Finnmark har i tillegg 40 sykestuesenger som er en halvannenlinjetjeneste. Flere 

kommuner har tradisjon for både kreftbehandling og lindrende behandling i disse 

sengene. Sykestuene tar også imot pasienter fra hjemmet og fra sykehusene. KAD-

sengene inngår ofte som en del av sykestuesengene. Alle kommuner har KAD senger 

selv, eller i samarbeid med andre kommuner. 

 

Tilbudet til eldre med psykiske plager og til eldre med demens varierer. Om lag 

halvparten av kommunene har demensteam eller er i ferd med å opprette dette. De 

fleste kommunene har helsepersonell med kompetanse i psykiatri, men de færreste har 

egne sykehjemsplasser som er tilrettelagt for rus/psykiatri.  

 

 

  

Antall innbyggere over 67 år per sykehjemsplass 

 
Nordland:  41697/2400 = 17,4 

Troms:  24820/1445 = 17,2 

Finnmark:  11306/ 649 = 17,4 

 

Kilde: Samhandlingsbarometeret.no 2017 
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5. Status i spesialisthelsetjenesten 
I dette kapitlet beskrives status for tjenestetilbudet innen geriatri, alderspsykiatri og 

demensutredning i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har UNN to områdegeriatriske team 

hvor spesialist- og kommunehelsetjenenesten samarbeider. 

 

Tabell 2 Dagens tilbud per 01.04.18 i spesialisthelsetjenesten innen geriatri, alderspsykiatri og 

demensutredning. I tillegg er tilbud innen slagbehandling og rehabilitering tatt med.  

 

Dagens forbruksrater for spesialisthelsetjeneste til eldre gir oss kunnskap om hvordan 

vi kan fremskrive behovet i årene som kommer. Figur 2 er hentet fra eldrehelseatlas for 

Norge (21). Her ser vi hvilke fagområder som kan forvente stor vekst når antall eldre 

øker. 

                                                        
12 Felles senger for akutt geriatri og ortogeriatri. 
13 Med. Klinikk disponerer 4 senger til geriatriske pasienter. Disse sengeplassene omtales kun som geriatriske senger. 
14 Ingen definerte rehabiliteringssenger ved Nordlandssykehuset Bodø, men det iverksettes tidlig rehabilitering i forløpet av behandlingen av 

hjerneslag. 
15 Rehabiliteringssenger for fysikalskmedisin og rehabilitering, hvor noen senger brukes til geriatri 
16 Ingen geriater 
17 Ambulant rehabiliteringsteam 
18 Tilbud til kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord 
19 NLSH har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske poliklinikker. Noe 
håndteres ved Kløveråsen. 

Foretak/ sykehus UNN Helgelands-

sykehuset 

Nordlands- 

sykehuset 

Finnmarks-

sykehuset 
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Akuttgeriatri, døgn 

Antall senger 

7 1 3     612 413        

Akutt slag, døgn 

Antall senger 

7 3 3   4 2 4    4 3    

Rehabilitering, døgn 

Antall senger 

   8 6    014 0 4+

2 

 615    

Geriatrisk poliklinikk Ja Ja Ja Ja    Ja16 Ja Ja Ja Ja Ja    

Ambulerende team Ja   Ja Ja        Ja
17 

   

Pasientsentrert 

helsetjenesteteam, 

PSHT 

Ja
18 
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Ortogeriatrisk tilbud 
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       6         
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Alderspsykiatri, 

poliklinikk 
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19 

      Ja 
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Figur 2 Eldres bruk av utvalgte deler av spesialisthelsetjenesten som andel av hele befolkningens bruk, 

gjennomsnitt for årene 2013–2015. Stiplet linje angir de eldre som andel av befolkningen (7 %). (Fra 

Eldrehelseatlas) 

 

14 % av alle konsultasjonene i allmennpraksis er benyttet av eldre over 75 år. De utgjør 

syv prosent av befolkningen. Denne aldersgruppen har lavt forbruk av 

allmennlegetjenesten, selv om de har høyest sykelighet.  Verst er det i opptaksområder 

med store avstander (21). 

 

Figur 3 viser eldres bruk av både allmennlegetjenester og spesialisthelsetjenester som 

andel av hele befolkningens bruk. 
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Figur 3: Eldres bruk av allmennlegetjeneste og spesialisthelsetjeneste (poliklinikk, alle innleggelser, akutte 

innleggelser, liggetid og reinnleggelser) som andel av hele befolkningens bruk, gjennomsnitt pr. år for 2013– 

2015. Stiplet linje angir de eldre som andel av befolkningen (7 %). 

 

Likeverdige tjenester og variasjon 

Helseforetakene har ulikt innhold i sine tjenestetilbud. I helseforetakenes 

utviklingsplaner finnes det vurderinger av behov og dimensjoneringer innenfor de ulike 

fagfeltene. Tilbudet varierer mellom sykehusene. Det er for øvrig i tråd med at hvert 

helseforetak skal ha et lokalsykehustilbud. Hvilket eller hvilke sykehus de velger å legge 

funksjoner til vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 

Tall fra eldrehelseatlaset viser at det er størst variasjon i det polikliniske tilbudet for 

fagområdene hjertesykdom, demens og Parkinsons sykdom (21).  

 

For pasienter med hjertesykdom, slitasjegikt, kreft, øyesykdommer og hørselskade er 

det moderat variasjon når det gjelder utføring av prosedyrer. Dette er uavhengig av om 

pasientene får utført prosedyrer hos avtalespesialist eller i sykehus (21). 

 

Når det gjelder reinnleggelser er andelen relativt høy (22–29 %) for diagnosene KOLS, 

hjertesvikt og lungebetennelse. Her er tilbudet i primærhelsetjenesten en viktig faktor, 

da andelen reinnleggelser ikke bare kan knyttes til kvaliteten i sykehus. 
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Geriatri 

Geriatri defineres som den medisinske spesialitet som omfatter fysiske, psykiske, 

funksjonelle og sosiale aspekter ved medisinsk ivaretakelse av eldre pasienter. Spesialiteten 

inkluderer utredning og behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, 

forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ 

behandling. (14) Behandlingen gis i et tverrfaglig miljø og har som hovedmål å optimalisere 

den eldre pasientens funksjonsevne og øke livskvalitet og autonomi. 

 

Tidligere satsing på geriatri i Helse Nord (22) har ikke gitt ønsket resultat. Helse Nord 

har siden 2007 hatt et utdanningsprogram i geriatri. Programmet skulle øke 

rekruttering og utdanning av geriatere. Bare 3 av de 38 legene som har vært gjennom 

utdanningsprogrammet, arbeider i dag som geriater i Helse Nord. 

 

Status i dag er at det geriatriske tilbudet i sykehusene er sårbart og med stor variasjon i 

innhold og tilgjengelighet jf. oversikten i tabell 2. Nasjonal helse- og sykehusplan legger 

opp til at store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. I vår region er det UNN 

Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø som faller inn under definisjonen stort 

akuttsykehus. 

 

Alderspsykiatri 

Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykiatrien som retter sin virksomhet mot 

personer med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Sentralt er kunnskap fra flere 

områder, herunder aldring, geriatri, psykiatri, nevropsykologi, nevrologi og farmakologi, 

for å nevne noen av de viktigste.  

 

Aktuelle pasientgrupper er: 

 

 Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år. 

 Pasienter med demens og betydelige atferdsproblemer og/eller betydelige 

psykiatriske symptomer. Alder av mindre betydning. 

 Pasienter med uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt på 

nevrodegenerativt grunnlag. 

 Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen 

etablert kontakt i voksenpsykiatrien. Eller når samtidige sykdommer og/eller 

høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig. 

 Eldre med rusproblemer. Alkoholforbruket blant eldre øker. Alkoholforbruket 

øker risikoen for skader, og fører ofte med seg ensomhet og isolasjon. I tillegg til 

at eldre drikker mer enn yngre, samtidig som de tåler alkoholen dårligere, fins 

det få behandlingsmuligheter for eldre med rusrelaterte problemer. Dette er også 

et tabuområde (16, 23). I Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025 (24) er det vurdert at endret 
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demografi vil kreve økt kompetanse og kapasitet på behandling av psykiske 

lidelser og rusmiddelavhengighet hos eldre. 

 

Habilitering og rehabilitering 

Kommunene og de regionale helseforetakene er pålagt å ha koordinerende enheter for 

habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Disse enhetene skal bidra til å sikre et 

helhetlig rehabiliteringstilbud. Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for 

arbeidet med individuell plan og for oppnevning av koordinator. 

Habilitering ivaretar et omfattende spekter av diagnoser og funksjonsvansker og bistår 

med utredning, diagnostisering, behandling, veiledning og opplæring både til 

enkeltpasienter, pårørende og samarbeidende instanser i kommunene.  

Habiliteringstjenestene gir tilbud ambulant, poliklinisk og ved innleggelser. Målgruppen 

er barn, unge og voksne som har behov for habilitering på grunn av medfødt eller tidlig 

ervervede funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Dette gjelder i høyeste grad 

tidlig utvikling av demens (25).  

Med bedre behandlingsmetoder overlever flere sykdom og ulykker, og avansert 

behandling gis også til eldre og sykere pasienter. Denne utviklingen medfører et stort 

behov for rehabiliteringstjenester både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.  

 

En eldre pasient trenger lengre tid til å komme seg etter akutt sykdom. Rehabilitering 

må startes parallelt med behandling. Forskning viser at tidlig mobilisering og 

rehabilitering gir gevinster (26). Se litteraturgjennomgang i boksen under. 

 

Litteraturgjennomgang rehabilitering 
 
Effekter av rehabilitering: 

Blir boende lengre hjemme 

Mindre behov for institusjonsplasser 

Færre innleggelser i sykehus 

Økt bevegelsesevne og mindre ustø 

Reduserte kommunale utgifter 

 

Hva er det som virker? 

Tverrfaglig tilnærming 

Sammensatte tiltak 

Progressiv styrketrening 

Funksjons- og ferdighetstrening 

 

Kilde: «Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne» 
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Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter 

Helse Nord RHF kjøper tjenester fra Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for 

demens i Nordland20. Målgruppen er personer med demens som trenger spesialisert 

diagnostisering og behandling, samt personer med psykisk utviklingshemming og 

demens. I tillegg bistår Kløveråsen kommunene i Nordland med undervisning, 

veiledning og rådgivning. 

 

Pasientene tilbys tverrfaglig vurdering, etter henvisning fra fastleger og sykehus.  

Tilbudet består av en hukommelsespoliklinikk som tar imot ca. 500 pasienter per år 

med til sammen 1300 konsultasjoner, og en sengepost med fire elektive døgnplasser, 

som brukes hovedsakelig til utredning og behandling ved atferdsproblematikk. Antall 

døgnopphold er ca. 50 per år, og det er stort sett sykehjemspasienter. Poliklinikken tar 

også imot pasienter til alderspsykiatrisk utredning.  

 

Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner 

Det er ingen formelle avtaler om samarbeid mellom Kløveråsen og helseforetakene i 

Nordland, med unntak av en intensjonsavtale med habiliteringsavdelingen ved 

Nordlandssykehuset. Likevel er det faglig samarbeid rundt enkeltpasienter både ved 

alderspsykiatrisk avdeling, distriktspsykiatrisk senter (DPS), nevrologisk og geriatrisk 

fagfelt i Nordlandssykehuset.  

 

I 2016 ble det etablert et faglig samarbeid/nettverk med alderspsykiatrisk poliklinikk, 

DPS, geriatrisk seksjon i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Kløveråsen har 

tatt på seg ansvar for undervisning til DPS-ene om demens. Samhandlingen i dag er 

hovedsakelig med kommunene i Nordland (med unntak av få pasienter som går til 

Trøndelag og Troms), og består av veiledning og undervisning, samt direkte oppfølging 

av pasienter i samarbeid med personell i kommunen.  

 

Øvrige aktiviteter og samarbeid 

 

 Drift av fem demensnettverk i Nordland. 

 Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter - aldring og helse og Fylkesmannen 

i Nordland gjennom Demensomsorgens ABC. 

 Lærings- og mestringstilbudet Demensskolen- et tilbud til nydiagnostiserte 

personer over 65 år. Dette er et samarbeid med SESAM-Stavanger21.  

 Møteplass for mestring – helgekurs for yngre med demens og deres pårørende.  

 Utadrettet/ambulerende tilbud til sykehjem – DCM22.  

 Samarbeid med klinisk farmasøyt. 

 

                                                        
20 http://kloverasen.no/hjem 
21 SESAM 
22 Dementia care mapping – en metode for kvalitetssikring av omsorgen til personer med demens (30) 
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6. Utfordringer, anbefalinger og tiltak  
Kapittel 7, 8 og 9 beskriver de viktigste utfordringene som har kommet frem i 

dialogmøtene, innspill fra brukerrepresentanter, sentrale dokumenter, rapporter og 

utredninger. Utfordringsbildet oppfattes nokså likt, sett fra de ulike ståsted.  

 

Her gjennomgås de viktigste utfordringene som peker seg ut, og er felles for alle. 

Utfordringene er og mange detaljerte, men de fleste kan relateres til de tre hovedmålene 

for planen: 

   

 Helhetlige pasientforløp og god samhandling i alle ledd 

 Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og    

spesialisthelsetjenesten 

 Forebygging 

 

Figur 4 fremstiller hvor forskjellig tjenestene planlegges på kommune- og 

spesialisthelsetjenestenivå. 

 
Figur 4 Oppsummering av vesentlige forskjeller mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten (Kilde: Veien frem til helhetlig pasientforløp, Anders Grimsmo, 2012) 

 

Tiltak som omfatter spesialisthelsetjenesten vil bli nærmere konkretisert i 

oppdragsdokument til helseforetakene. 
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7. Utfordringer hovedmål 1:  

Helhetlige pasientforløp og samhandling 
Utfordringene ved målsettingen omfatter samhandling mellom helsepersonell, pasient 

og pårørende, mellom helsepersonell i ulike enheter, avdelinger og klinikker i 

sykehusene, mellom helsepersonell i ulike deler av kommunehelsetjenesten og mellom 

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.  

 

Videre kan utfordringene handle om organisering, mangel på egnede verktøy, blant 

annet system for å beskrive pasientens funksjonsnivå. 

Begrenset kjennskap til hverandres kompetanse og tjenestetilbud påvirker muligheten 

til å benytte ressursene best mulig. Bedre bruk av teknologiske muligheter er viktig for å 

kunne levere gode tjenester. Alle helseforetak i Helse Nord benytter Skype for business. 

Videokonferanse og Skype anvendes foreløpig mest blant helsepersonell, og i mindre 

grad mot pasienten. Dette er under utvikling. 

 

Organisatoriske utfordringer 

Ulike finansieringsordninger er en sentral utfordring i samarbeidet mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Økonomiske insentiv til å gjennomføre endringer uteblir når 

gevinsten tilfaller andre. Økonomisk «straff» kan være styrende for adferd. Et eksempel 

er at liggetiden i sykehus gikk drastisk ned etter innføring av kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter (6).  

 

Journalsystemene er ulike og elektroniske meldinger mellom sykehus og 

hjemmetjeneste involverer ikke fastlegene. De kan ikke sende dialogmeldinger til 

sykehusene. De fleste fastleger er selvstendig næringsdrivende og får sin inntekt 

gjennom normaltariffen. De styres lite av lederne for helsetjenestene i kommunen og har 

få faste møtepunkter med øvrig helsetjeneste. Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO)23-

meldinger har derimot bidratt til at hjemmetjenesten har bedre kontakt med fastlegene. 

Internt i kommunene opplever hjemmetjenesten likevel at det i enkelte tilfeller tar for 

lang tid før fastlegen svarer på spørsmål som krever rask avklaring.  

 

 

 

                                                        
23 PLO-meldinger omfatter standardiserte elektroniske meldingstyper utarbeidet for å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon 
følger pasient ved overføring mellom kommune, fastlege og helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten 

Utsagn fra en fastlege 

Fastleger savner muligheter for å drøfte medisinske problemstillinger med spesialister i 

sykehusene før de eventuelt henviser pasienten. Det er ikke avsatt tid, og spesialistene er lite 

tilgjengelige. Noen innleggelser kunne vært unngått dersom det hadde vært rom for slike 

drøftinger. 
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Erfaringer fra prosjektet pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) ved UNN Tromsø 

har vist at hovedutfordringene med samhandling mellom sykehus og kommune er at:  

 

 Det er mangelfull informasjonsoverføring mellom partene.  

 Pasient og pårørende involveres ikke tilstrekkelig i planlegging av helsetjenesten 

som skal gis.  

 

PSHT møter stadig eldre pasienter og pårørende som ikke føler seg hørt, sett eller fått 

delta i beslutninger gjennom forløpet, både i sykehus og kommune. 

 

 

Samarbeidsavtaler 

Alle helseforetak og kommuner i Helse Nord har inngått tjenesteavtaler i tråd med 

samhandlingsreformen på overordnet nivå, men avtalene er ikke godt nok kjent for 

utøverne av helsetjenester. Fastleger og kommuneleger har i varierende grad deltatt i 

utarbeidelse og inngåelse av samarbeidsavtaler, selv om de er sentrale aktører i 

samhandlingen. Det synes å være stor avstand mellom intensjoner og virkelighet.  

Pasientene oppleves å være dårligere enn tidligere når de skrives ut, noe som er 

krevende å håndtere for kommunene. Det etterlyses en møtearena for utøvende 

personell, slik at kjennskap til avtalene og til hverandres tjenester kan styrkes. 

Brukermedvirkning fungerer bra på systemnivå, men ikke like godt på tjeneste- og 

individnivå. 

 

Den vanligste årsakene til akuttinnleggelse for eldre er hjertesvikt, lungebetennelse, 

KOLS, hjerneslag eller hoftebrudd. Vanlig triagering24 (27) i akuttmottak gir ikke alltid 

                                                        
24 Triagesystem er et verktøy som brukes for å fastsette hvilken hastegrad pasienten har. Formålet med triagering er å fange opp 
pasienter med akutt behov for helsehjelp eller høy risiko for forverring av sin tilstand og sikre at de får behandling først. 

 

Utsagn fra dialogmøte 

Spesialisthelsetjenesten oppleves fragmentert og med liten evne til å se pasientenes 

helhetlige behov på tvers av organspesifikke enheter. Tjenestene er lite proaktive, og 

tilstander som i utgangspunktet kunne vært forebygget og behandlet på et tidligere 

tidspunkt og på lavere nivå, ender ofte med sykehusinnleggelse og mer krevende 

behandling og rehabilitering. 

 

Kommunene gir uttrykk for at helseforetakene kan forbedre seg når det gjelder 

helhetlige og koordinerte helsetjenester til pasientene, herunder utredning, behandling 

og planlegging av videre oppfølging når det er behov for involvering av flere 

spesialiteter. Det er mange eksempler på at pasienter har blitt henvist for et symptom, 

utredet på en avdeling, ikke funnet noe galt og så sendt hjem for deretter å bli henvist 

på ny. 
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riktig prioritet. Symptomene hos skrøpelige eldre kan være annerledes og viktige 

faresignal kan mangle. Fastlegene har ansvaret for legemiddelgjennomgang. Når eldre 

med flere sykdommer blir innlagt på spesialiserte avdelinger er oppmerksomheten 

oftest rettet mot aktuell hendelse, og helhetlige tenkning og gjennomgang av 

legemiddelbehandlingen kan utebli. Når pasienten er innlagt kan det være utfordrende å 

sikre tilstrekkelig bred utredning slik at behandlingen blir målrettet og samtidig 

helhetlig. Ikke alle sykehus har geriatrisk kompetanse og et tverrfaglig tilbud som 

inkluderer forebygging og rehabilitering.  

 

Utskrivningsklare pasienter 

Tjenesteavtale fem i helse- og omsorgstjenesteloven omhandler utskrivning fra sykehus 

til kommuner. Kommunene opplever at det for ofte er for lang tid fra melding om 

utskrivningsklar pasient kommer til helseopplysninger foreligger. I tillegg kommer det 

en del pasienter som ikke er utreiseklare i henhold til tjenesteavtalene. De vanligste 

årsakene til at pasienten ikke er utreiseklar skyldes at nødvendig informasjon og 

medisiner ikke følger med pasienten. Dette vanskeliggjør planlegging av helsetjenester i 

kommunene. Spesielt siden pasientene skrives ut tidligere enn før og er sykere enn 

tidligere ved utskrivelse. I helgene har både kommunene og sykehusene noe lavere 

bemanning. Utskrivninger tett inntil helg gjør planleggingen av tilbudet mer krevende.  

 

Utsagn fra dialogmøte 

Flere kommuner mangler boliger og heldøgnsplasser som er tilpasset brukerne. Dette er 

krevende for sykehusene når de har utskrivningsklare pasienter. 

 

Sykehusene ofte for liten kjennskap til hvilke tilbud som finnes i kommunene. Enkelte 

kommuner har erfart at sykehusene foreskriver tilbud pasienten skal ha i kommunen uten 

dialog i forkant. 

 

 

Reinnleggelser 

En reinnleggelse kort tid etter en utskrivning vurderes som lite ønskelig både for 

pasientene og sykehuset. Reinnleggelser kan være særlig belastende for pasienter med 

alvorlig sykdom eller svært svekket helsetilstand. Opphold for øyeblikkelig hjelp gjør det 

vanskelig å planlegge for effektiv ressursbruk og styring av sykehusene. I et pasient- og 

ressursperspektiv vil det likevel noen ganger være ønskelig å avslutte sykehusoppholdet 

tidlig – med mulighet for retur og reinnleggelse dersom det oppstår medisinsk behov. 
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Avvik 

Avvik meldt av kommunene omfatter blant annet: 

 

 manglende epikrise 

 manglende medisiner eller resepter ved utskriving  

 kommunen har ikke fått melding om at pasienten skrives ut 

 

Avvik meldt av helseforetakene omfatter blant annet: 

 

 begrenset oppfølging etter utskriving  

 mangelfulle helseopplysninger fra kommunene   

 feil eller ufullstendig medisinliste fra fastlege eller legevakt 

 

Meldekulturen varierer både i kommunene og helseforetakene. Flere gir utrykk for at de 

ikke har motivasjon for å melde avvik, fordi det ikke fører til forbedringer. Det etterlyses 

et enklere system for melding og behandling av avvik. 

 

 

  

Reinnleggelser 

Risiko for reinnleggelser øker med alder. I 2016 var andelen reinnleggelser av de 

innlagte: 

 50–66 år: 8,3 prosent 

 67–79 år: 11,1 prosent 

 >80 år: 14,1 prosent 

Fra 2011 til 2016 har andelen reinnleggelser økt noe for de eldste aldersgruppene.  

 

Kilde: Samdata (28) 
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7.1 Anbefalinger og tiltak hovedmål 1:  

Helhetlige pasientforløp og samhandling 
 

Alle som yter helsetjenester er pålagt å ha et styringssystem som sikrer faglig forsvarlige 

tjenester. Dette omfatter å planlegge, iverksette, kontrollere og korrigere tjenestene.  

Samarbeidsavtaler og retningslinjer er en sentral del av styringssystemet for å sikre 

samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten. Mangler i styringssystemet øker faren for at det svikter i 

tjenesteutøvelsen 

 

Den pasientsentrerte helsetjenestemodellen eller Chronic Care Model gir en fremstilling 

av de helsetjenestetyper som understøtter helse og funksjon hos pasienter med 

langvarige helsetjenestebehov (29).  Modellen bygger på et likeverdig og verdiskapende 

samarbeid mellom den «aktive informerte pasient» på den ene siden og «det proaktive 

forberedte helsetjenesteteam» på den andre siden. Denne modellen har mye empirisk 

støtte (30). Modellen er tatt inn i vår kvalitetsstrategi 2016–2020 (10), og i 

oppdragsdokument 2013 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. (31) 

 

 
Figur 2 Chronic care model   

Anbefalingene skal bidra til at pasientene i størst mulig grad får behandling og omsorg i 

eget hjem eller kommunal institusjon. For å få til dette bør det i større grad etableres 

ambulante tjenester og opplæringstiltak. Brukermedvirkningen er avgjørende. Ingen 

beslutninger skal tas om pasienten uten at en informert pasient samtykker og er med på 

avgjørelsen. 
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Rutiner og pasientforløp må forankres i helseforetakene og kommunene, og det må 

sikres gode pasientoverføringer fra sykehus til kommune. Dette skal blant annet gjøres 

gjennom Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. (32) 

I oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF 2017 ble helseforetakene bedt om å delta i 

KS-prosjektet Læringsnettverk gode pasientforløp. Læringsnettverkene har som 

målsetting å støtte kommunene og helseforetakene i å utvikle gode pasientforløp. 

Kompetanse i kvalitetsforbedring er viktig for å lykkes med dette. Det er tre virkemidler 

som fremheves for å utvikle gode pasientforløp i kommunene: 

 Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig 

for deg?» 

 Utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i 

hjemmet» (HPH) i Trondheim/Orkdalsregionen. 

 Systematisk oppfølging fra tjenesteyterne av kvaliteten på pasientforløpene, som 

inkluderer målinger. 

Arbeidet pågår ved Nordlandssykehuset med tilhørende kommuner, og det planlegges 

oppstart ved UNN og Finnmarkssykehuset i løpet av 2018  

Ortogeriatrisk behandling brukes som den geriatriske behandlingsmodellen til eldre 

pasienter med lårhalsnære brudd (33). Pasienten blir ivaretatt på medisinsk sengepost, 

mens ortopedene ivaretar bruddbehandlingen. Det er spesielt fokus på å avdekke årsak 

til fall, forbygge nye fall, polyfarmasi, kognitiv kartlegging og osteoporosebehandling, 

samt en grundig vurdering av rehabiliteringspotensialet. Arbeidet er tverrfaglig med 

lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut som en del av teamet, hvor en kan få 

ernæringsfysiolog og klinisk farmasøyt inn ved behov. Det jobbes nasjonalt med en 

veileder for ortogeriatrisk behandling i Norge som planlegges ferdigstilt våren 2018. 
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 Anbefalte tiltak for hovedmål 1 

      Tiltak for kommunehelsetjenesten og fastlegene 

 Fastlegen bør involveres mer under innleggelser for å kunne gi bedre 

oppfølging etter utskrivelse (34). Dette skal gjøres ved dialogmeldinger når 

det blir gjort tilgjengelig. 

 Fastlegenes kompetanse bør bringes inn i arbeidet med helhetlige 

pasientforløp, blant annet ved å delta i arbeidet med revisjon av 

samhandlingsavtalene. 

 Fastlegene og kommunale institusjoner anbefales å anskaffe sikker 

videobasert kommunikasjonsløsning for trepartskonsultasjon som 

tilfredsstiller kravene for Norm for informasjonssikkerhet i helse- og 

omsorgssektoren (35). Dette for å forenkle drøfting og avklaring av 

innleggelser i sykehus. Frist 1 januar 2020.  

 

Tiltak for spesialisthelsetjenesten 

 Helseforetakene må opprette ett telefonnummer inn, og benytte sikker 

videobasert kommunikasjon for trepartskonsultasjon som tilfredsstiller 

kravene for Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (35). 

Dette for å forenkle drøfting og avklaring av innleggelser i sykehus med 

fastlegene. Frist 1. januar 2019. 

 Nordlandssykehuset etablerer tilbud med akuttgeriatriske senger fra 1. januar 

2019. 

 Hvert helseforetak etablerer tilbud med ortogeriatriske senger. Frist 1. januar 

2019. 

 Hvert helseforetak bør etablere systemer hvor geriater eller annen spesialist 

med geriatrisk kompetanse kan inngå i polikliniske vurderinger. Frist 1. 

januar 2019.  

 Utvikle systemer som ivaretar mottak av skrøpelige eldre i sykehus. Dette 

anbefales løst gjennom tverrfaglig tilnærming i team. 

 Finnmarkssykehuset bes evaluere drift og bruk av sykestuesenger. Frist 

oppstart for arbeidet raskest mulig og senest innen 1. januar 2019. 

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Følge opp nasjonal e-helse strategi og handlingsplan 2017–2022. 

 Bruke veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov 

 Etablere pasientsentrerte helsetjenesteteam eller andre former for 

teamorganisering.  

 Gjennomgang av medikamenter etter IMM-modell (36). 

 Tjenesteavtaler forbedres og utarbeides slik at de er et nyttig verktøy for 

klinisk personell. 

 Bruke Samhandlingsportalen og Samhandlingsbarometeret aktivt i 

planlegging av helsetjenester. 
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8. Utfordringer hovedmål 2:  

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i 

kommune- og spesialisthelsetjenesten 
 

Å jobbe med eldre har fortsatt lav status (37, 38). Det fremgår av ulike studier og 

spørreundersøkelser gjort blant helsepersonell. Geriatri er et av fagområdene innen 

medisin som har lav status og svak rekruttering. Derfor vil en viktig oppgave være å 

gjøre fagfeltet attraktivt. 

 

Mangel på kompetanse handler både om tilstrekkelig antall stillinger, 

rekrutteringsutfordringer og liten tilgang til kvalifisert personell. Sykehusene og 

kommunene opplever at det er utfordrende å beholde personell. Noen steder er det for 

lav grunnbemanning av sykepleiere for å prioritere pasientgruppene hjerneslag og 

geriatri tilstrekkelig slik faglige føringer tilsier.  

 

En del kommuner oppgir at det er mange ledige stillinger, særlig for høgskole- og 

universitetsutdannet personell som sykepleiere med og uten videreutdanning, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og psykologer. Det er også mangel på 

helsefagarbeidere, og andelen ufaglært personell er høy. Spesielt er det mangel på 

kompetanse innen alderspsykiatri og geriatri. Ikke alle kommuner har gjort 

framskrivinger for hva behovet for personell med riktig kompetanse vil være.  

 

 

Grupper som krever spesiell kompetanse 

Psykisk utviklingshemmede som utvikler demens er en økende pasientgruppe. Disse 

pasientene utvikler demens tidligere enn befolkningen for øvrig. De bor ofte i 

omsorgsboliger med oppfølging av personell. Kompetansen må styrkes for å følge opp 

pasientene på en faglig forsvarlig måte. 

 

  

Alta kommune har sett på hva de har av personell og kompetanse og gjort en 

kartlegging for hva behovet vil være i fremtiden. Generelt vil det bli mangel på 

helsearbeidere, sykepleiere og leger. 
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8.1 Anbefalinger og tiltak knyttet til hovedmål 2:  

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- 

og spesialisthelsetjenesten 
 

Kompetansebehov 

Nasjonal helse- og sykehusplan anbefaler at alle store akuttsykehus skal ha geriatrisk 

kompetanse. I Helse Nord er det to store akuttsykehus; UNN Tromsø og 

Nordlandssykehuset Bodø. Med bakgrunn i et overordnet mål om å tilby likeverdige 

tjenester uavhengig av bosted må det sikres geriatrisk kompetanse i alle helseforetak i 

Helse Nord. Ideelt sett burde det vært geriatrisk kompetanse i alle sykehus og 

kommuner. Siden Helse Nord har få geriatere må denne kompetansen overføres og 

styrkes hos indremedisinere. 

 

Geriatri og tema om skrøpelige eldre i utdanning av helsearbeidere bør styrkes. Det er 

viktig å øke kunnskapen om faget, og dermed styrke rekrutteringen til fagområdet. For å 

bedre holdninger til denne pasientgruppen, må samarbeidet mellom kommuner, 

sykehus og helseutdanninger forenes om felles strategier. 

 

En ny videreutdanning innenfor avansert klinisk sykepleie (39) gir økt kompetanse for å 

yte avansert sykepleie til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. Kommunene 

kan søke tilskudd for sine utdanningskandidater. I tillegg finnes det videreutdanning 

innen avansert geriatrisk sykepleie. Noen av disse er erfaringsbaserte masterstudier.  

 

Utdanning av personer med lokal tilknytning øker sannsynligheten for at de blir 

værende i regionen (40). Desentraliserte video- og e-læringsbaserte 

utdanningsmodeller, understøttet av stipendordninger og fleksible utdanningsløp, kan 

bidra til mer geografisk distribuert kompetanse.  

 

Verktøy for å utarbeide kompetanseplaner og registrere og vedlikeholde den enkeltes 

kompetanse skal nå tas i bruk i alle helseforetak25. Det anbefales at kommunene gjør det 

samme, slik Alta kommune har gjort. 

 

Legemiddelbehandling 

Bruk av mer avansert legemiddelbehandling i kommunehelsetjenesten stiller krav til økt 

kompetanse på legemiddel- og legemiddelhåndteringsområdet hos både leger og 

sykepleierne i kommunehelsetjeneste. Helse Nord ønsker at spesialisthelsetjenesten 

skal gjøre slik kompetanse tilgjengelig, for eksempel ved å tilby e-læring eller praktisk 

opplæring. Sykehusapotek Nord har blant annet utarbeidet et e-læringskurs i 

legemiddelhåndtering for sykepleiere i sykehus. Dette kan bearbeides slik at det kan 

tilbys sykepleiere i kommunehelsetjenesten.  

                                                        
25 Dossier kompetansemodul i personalportalen 
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Det er gjennom det regionale prosjektet «Legemiddelsamstemming i Helse Nord» 

utarbeidet felles regionale rutiner og opplæringsmateriell for samstemming og bruk av 

legemiddelmodulen i det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ). Innføringen startet 

i april 2018. Dette skal øke andel samstemte legemiddellister og kvaliteten på 

samstemmingen. I tillegg skal den samstemte listen dokumenteres i elektronisk 

pasientjournal og det skal samtidig ryddes i reseptformidleren. De nye rutinene sikrer 

også at CAVE/legemiddelreaksjoner registreres riktig i EPJ og dermed utløser 

beslutningsstøtte ved forsøk på å skrive ut resept fra sykehuset på medikamenter 

pasienten er allergisk mot. 

 

Ved at sykehuset rydder i reseptformidleren, øker antall oppslag i kjernejournal og øker 

fokus på samstemming vil det også bli lettere for fastleger å gjøre det samme. Nivåene 

kan dermed sammen bidra til færre legemiddelrelaterte avvik både inne på sykehus og 

utenfor. 

 

Den elektroniske registreringen av legemidler gjør at sykehusene er klare for innføring 

av elektronisk kurve når den kommer i løpet av de neste årene og de er klare for å 

samarbeide med det nasjonale prosjektet «pasientens legemiddelliste» som har som mål 

å la fastlege, sykehus og andre aktører oppdatere i den samme legemiddellisten.  

 

Alderspsykiatri 

I tråd med anbefalingene i den regionale utviklingsplanen for psykisk helse (24) bør 

Helse Nord bygge opp kapasitet og kompetanse på alderspsykiatriske lidelser. 

Dette innebærer blant annet: 

 

 Basiskompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter med 

alderspsykiatriske tilstander ved alle DPS. 

 Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner for å utrede og behandle pasienter 

med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende 

sammensatte tilstander hos eldre. 
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Anbefalte tiltak for hovedmål 2 

 

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Ta i bruk e-læringsprogram i kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter 

og brukere når dette gjøres tilgjengelig. 

 Styrke pasientsikkerheten med kliniske farmasøyter, både i sykehus og i 

kommunene. 

 Sykehusapotek Nord skal bidra til at e-læringskurs for legemiddelhåndtering 

både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten tas i bruk.  

 Samarbeide mer om utredning og behandling av demens ved å bruke nasjonal 

faglig retningslinje for demens (41) og Demensplan 2020 (42).  

 Styrke kompetanse for å gi et godt tilbud til mennesker med 

funksjonshemming som utvikler demens. 

 Styrke kompetansen på å avdekke rusproblematikk hos eldre med påfølgende 

behandling. 

 

Tiltak for spesialisthelsetjenesten 

• Internundervisning i sykehus gjøres tilgjengelig for kommunene. 

 Styrke den geriatriske kompetansen i medisinske avdelinger. 

 Styrke den alderspykiatriske kompetansen i DPS-ene. 

 Helse Nord anbefaler at alle i spesialisthelsetjenesten rapporter til norsk 

register for personer som utredes for kognitive symptomer i 

spesialisthelsetjenesten (NORKOG) (43). 
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9. Utfordring hovedmål 3:  

Forebygging 
I dialogmøtene oppga kommuner og sykehus at de mangler kompetanse, verktøy, 

rutiner og ressurser til å gjennomføre veldokumenterte sekundærforebyggende tiltak 

hos skrøpelige eldre som bor hjemme, som for eksempel: 

 

 Utfordrende å få til implementering av relevante innsatsområde i 

pasientsikkerhetsprogrammet, som f. eks. fallforebygging. 

 Mange kommuner har ikke etablert forebyggende hjemmebesøk. 

 Ikke systematisk kartlegging av de «skrøpelige eldre».  

 Ikke tilstrekkelig oversikt over eldre med psykiske helseproblemer. 

 Det er ikke etablert tilstrekkelig aktivitetstilbud for eldre generelt, spesielt for 

yngre demente og for eldre med adferdsutfordringer.  

 

Når pasienten er innlagt i sykehus er forebygging av skader og komplikasjoner samt 

unngå reduksjon i funksjonsevne av stor viktighet. 

 

9.1 Anbefalinger og tiltak hovedmål 3:  

Forebygging 
Regjeringen er nylig ferdig med kvalitetsreformen for eldre: Leve hele livet (52). Den tar 

for seg temaene: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. I 

arbeidet med den har regjeringen invitert brukere, pårørende, frivillige, ansatte i 

kommunene og andre til dialog og erfaringsutveksling.  

 

Helt på slutten av livet vil det komme et «naturlig vekttap», hvor også blodtrykk, 

kolesterol andre funksjonstester faller. Da vil det kunne være vanskelig å skille hva som 

er vekttap som skyldes feilernæring og hva som er naturlig (44). Vekttap skal likevel 

alltid tas på alvor og eldre bør veies regelmessig (45). Protein og kaloritilskudd, samt 

vitamin D virker. Spesielt skal man være oppmerksom på feil- og underernæring blant 

demente. Overvekt midt i livet øker risikoen for hjerte- karsykdommer, mens godt hold i 

eldre alder er en fordel. 

 

Fysisk aktivitet og styrketrening i eldre alder gir en bedre alderdom, bedre fysisk og 

kognitiv funksjonsevne og mindre smerter. Dette er spesielt viktig etter at skade har 

oppstått. Tidlig mobilisering og tidlig utskriving er to uavhengige faktorer som begge gir 

raskere rehabilitering (26). Pasienten skal selvfølgelig være ferdigbehandlet før 

utskriving. Jo nærmere hjemmet, helst i hjemmet, jo bedre resultater kan oppnås i 

rehabilitering, både på kort og lang sikt. Felles for prosjekter med suksess er også at 

spesialisthelsetjenesten «rykker ut» innen 48 timer etter utskriving og deltar i 
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planleggingen. Spesialisthelsetjenesten følger deretter opp med veiledende kontakter 

(46). 

 

Fall og hoftebrudd spesielt har høy dødelighet. Et stort antall lar seg forebygge. I 

gjennomsnitt er 25 prosent av de eldre som får hoftebrudd og blir operert døde ett år 

etterpå (47). For de over 85 år er det nær 40 prosent som dør påfølgende år. 

Forebygging skjer ved aktivitet og trening, vitamin D og egnet skotøy, spesielt på 

vinterstid. Skaderegistrering i akuttmottak vil være nyttig for kommunene i deres arbeid 

med forebygging. Det registreres og rapporteres til Norsk pasientregister.26 

 

Forebygging av ensomhet og isolasjon skjer ved støtte og vedlikehold av sosiale 

nettverk. Tilbud om transport er viktig. Det best dokumenterte, og relativt rimelige 

tilbudet, er dagtilbud/dagsenter/eldresenter. Det gir økt livskvalitet, bedre kognitiv 

funksjon og økt levealder. Behovet for helsetjenester og sykehjem blir utsatt. Det er fra 

politisk hold vilje til at folk skal bo hjemme lengst mulig. For å finne ut hvem som har 

størst behov anbefales det forebyggende hjemmebesøk i kommunen (48). 

 

Mange eldre er overdoserte og har uheldig sammensetning av legemidler. Viktige 

grunner er aldersforandringene som blant annet gir:  

 

 gradvis lavere vekt  

 lavere blodtrykk 

 lavere kolesterol  

 nedsatt nyrefunksjon 

 

                                                        
26 Rapportering av personskader til Norsk pasientregister – forenklet veileder. 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Norsk%20pasientregister/Registrere%20og%20rapportere/forenklet-veileder-for-rapportering-av-personskader.pdf
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En stor gruppe legemidler med antikolinerg27 virkning, bidrar til at skrøpeligheten 

inntrer tidligere enn naturlig (49, 50). 

 

  

                                                        
27 Antikolinerge virkninger (munntørrhet, forstoppelse, manglende evne til å få ut urin, delirium, stillingsbetinget 

blodtrykksfall, svekket kognisjon) 

 

Anbefalte tiltak 

Tiltak for kommunehelsetjenesten og fastlegene 

 Øke kompetansen om forebygging og tidlig oppdage symptomer på sykdom 

eller funksjonssvikt, f. eks. ved bruk av standardiserte kartleggingsverktøy slik 

at vurderingene ikke blir personavhengig. Se til Helhetlige pasientforløp i 

Trondheimsregionen (51). 

 

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

Som beskrevet i teksten over vil vi ønsker vi at kvalitetsreformen Leve hele livet blir 

gjennomført og vi vil spesialt anbefale fem godt dokumenterte forebyggende tiltak 

for eldre: 

 

• Ernæring 

• Fysisk trening 

• Fallforebygging 

• Sosialt nettverk og frivillighetsarbeid 

• Optimal bruk av legemidler 

 

Tiltak som har effekt ovenfor for eksempel slagpasienter, kronisk lungesyke, 

hjertepasienter, hofteopererte og geriatriske pasienter er: 

 

• Tidlig mobilisering, tidlig utskriving 

• Vante oppgaver i vante omgivelser 

• Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten 

• Pasient- og pårørendeopplæring 

• Avtalt systematisk oppfølging etter utskriving med pleie- og omsorgtjenesten      

og fastlege 

 

Kilde: Anders Grimsmo 
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8. St.meld. nr. 26 (2014–2015) Fremtidenes primærhelsetjeneste, nærhet og helhet 

9. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Rapport fra Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin 

10. Helse Nords kvalitetsstrategi 2016–2020 

11. Helsetilsynets oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling 

om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 

12. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter 

innføringen av samhandlingsreformen 

13. Er pasienten min skrøpelig? 

14. Legeforeningens målbeskrivelse for geriatri 

15. Rusproblemer hos eldre 

16. Mange eldre blir utsatt for vold 

17. Utenforskap – et nasjonalt problem som må løses lokalt  

18. Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge 

19. Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

20. Statistisk sentralbyrå 

21. Eldrehelseatlas 

22. Regional handlingsplan for geriatri 2004-2010 

23. St.meld. nr. 30 (2011–2012) Se meg! 

24. Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse 

Nord 2016–2025 

25. Regional handlingsplan for habilitering, 2014–2017, Helse Nord 

26. Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne 

27. Triage i den akuttmedisinske kjeden 

28. Utviklingen i reinnleggelser - Samdata 

29. A survey of leading chronic disease management programs: are they consistent with 

the literature? 

30. Chronic disease management: a primer for physicians 

31. Oppdragsdokument 2013 fra Helse Nord RHF til helseforetakene 

32. Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-opptrappingsplan-for-habilitering-og-rehabilitering/id2514667/
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=HelsOmsPlass&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=helse&KortNavnWeb=pleie&StatVariant=&checked=true
http://www.helseatlas.no/atlas/90/instant-atlas
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Handlingsplan%20geriatri%20feb%202004.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-30-20112012/id686014/
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Utviklingsplan%20for%20psykisk%20helsevern%20og%20TSB%202016-2025%20endelig%20vedtak.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Utviklingsplan%20for%20psykisk%20helsevern%20og%20TSB%202016-2025%20endelig%20vedtak.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Fagplaner/Regional%20handlingsplan%20for%20habilitering%202014-2017.pdf
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file:///C:/Users/rdo001/Downloads/Triage%20i%20den%20akuttmedisinske%20kjeden.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Samdata/Filer%20til%20WEB_Dundas/2017%20Analysenotater/14-2017%20Utviklingen%20i%20reinnleggelser%202011-16.pdf
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33. Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, 

randomised, controlled trial 

34. Utskriving av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling 

mellom sykehus og kommuner. Kunnskapssentret 9-2013 

35. Norm for informasjonssikkerhet 

36. IMM-modell 

37. The prestige of illnesses and medical specialties 

38. Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and medical 

students 

39. Kompetanseløft 2020 

40. Sykepleiere utdannet i Nord-Norge. Hvor blir de av?  

41. Nasjonal faglig retningslinje om demens 

42. Demensplan 2020 

43. Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 

spesialisthelsetjenesten - NorKog 

44. Sykdomsrelatert underernæring. Utfordringer, muligheter og anbefalinger. IS-0611. 

Nasjonalt råd for ernæring, januar 2017 

45. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. 

46. Transitional care interventions prevent hospital readmissions for adults with 

chronic illnesses. 

47. Lårhalsbrudd - Norsk helseinformatikk 

48. Veiledning om forebyggende hjemmebesøk i kommunen 

49. Legemiddelbivirkninger hos eldre. 

50. Potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre – har det noen klinisk betydning? 

51. Helhetlige pasientforløp i Trondheimsregionen 

52. St.meld. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre 
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OSOs medlemmer 
Klinikksjefene 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2017/3908/SPP 
 

Dato: 
27.06.2018 

  
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) - innspill til saker til neste møte 20.09.18 
 
Neste møte i OSO er den 20.9. 
Jeg ber om at saker som ønskes behandlet, meldes meg så snart som mulig og senest 24. august. 
 
Saker kan meldes elektronisk til: 
 
Steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Deltakerne 
Klinikksjefene 
Kommunene 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/1203/SPP 
 

Dato: 
19.06.2018 

  
Referat fra Erfaringsmøte "indre Salten" - Fauske 11.6.18 
 
Sted:  Fauske Helsetun 
Dato: 11.6.18 
Tid: 11:00 – 14:00 
 
Tilstede: Stein Ole Rørvik, Thor Helge Ramsvik, Ingunn Vassbotn, Hege K. Hansen, Therese J. 
Kvæl, Hilde Albinussen, og Mona Storteig, Saltdal kommune. Wegar Horn, Tonje Normann, 
Curt R. N. Hansen, Marianne Eriksson, Christel Kjerran, Gro Jørgensen, Inger Julie Næstby, 
Elisabeth Larsen, Snorre Johansen, Lene Gulstad, Even Solstad og Hilde Sørensen og Brynjar 
Bredesen. Morten Aspås, Tysfjord kommune. 
Stian Molvik, Ranveig Kristoffersen, John Arild Saksenvik, Linn M. Lillevik, Per Bjarøy, Mette 
Moe og Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset. 
Turid Rødfjell, Bodø kommune (sak 2) 
Ikke tilstede: Hamarøy, Steigen og Sørfold kommune. 
 
Saksliste 

1. Noe å spise/drikke v. ankomst 
2. Prosjekt pasientforløp Bodø – kommune og Nordlandssykehuset v. Turid Rødfjell og 

Stian Molvik.  
3. Henvisninger til spesialisthelsetjenesten i psykiatri v. Mette Moe 
4. Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan og samhandlingsarbeidet v. Steinar 
5. Erfaringsrundene – kommunene og Nordlandssykehuset oppsummerer 1. halvår 2018 

 
 
Sak 2.  
Stian Molvik og Turid R gikk gjennom rapporten. Den vedlegges referatet. 
Det er et viktig registreringsarbeid som er gjort og det dokumenterer på en god måte fakta mht 
flyt av sentrale dokumenter nivåene imellom. 
De som har jobba med dette gir hverandre gjensidig ros. Det ble understreket at mellom 
Bodø/sykehuset er en  blitt gjensidig mye bedre mht kvantitet i meldingsutvekslingen. 
Utfordringen videre blir kvalitet og innhold og meldingene. Det blir «overvåket» fremover. 
Dersom kommunene ønsker å gjøre et tilsvarende arbeid internt, kan Spp kontaktes. Spp hører 
med lederen til Turid Rødfjell om hun kan bidra som ressursperson 
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Sak 3.  
Vedlagt foilene til Mette. Hun gikk grundig gjennom både organisering av virksomheten og 
detaljert hvordan henvisningene skal sendes og hvilken behandling/tidsfrister som gjelder. 
 
Sak 4. 
Samhandling har fått sentral plass i Strategisk utviklingsplan sin grunnmur. Foilene som ble 
brukt vedlegges referatet. Det er i flere av planens 6 strategiske satsingsområder forutsatt god 
samhandling for å lykkes. Her kan særlig Tidlig intervensjon og Kronikeromsorgen nevnes. 
 
Sak 5.  
Både kommunene og sykehusets deltakere rapporterer i hovedsak om god samhandling. 
Samtidig er det en del gjengangere av feil/mangler/forbedringspunkter. Stikkordsmessig listes 
dette opp slik: 
 

• Avviks/forbedringsmeldinger sendes i forliten grad pga tungvint løsning. Gjelder både 
inn/ut av sykehuset. Avvik håndteres ulikt i klinikkene. 

• Avvikshåndtering overføres pr. 1.9 fra Samhandlingsavdelingen til 
dokumentasjonssenteret 

• IPLOS registering erstattet med «prosa» 
• Fauske utarbeidet prosedyrer for hva som skal være med i innleggelsesrapporten 
• Et par uheldige pasienthendelser ble referert 
• Medikamenter med ut av sykehuset. Obs på geografi/apotekkunnskap. Kommunen 

oppfordres til å nevne medikamentbehov i innleggelesrapporten/dialogmeldingene 
• Problem med pasienter som har vært på poliklinikk/epikriser/medikamentendringer 
• NPR problematikken som før – forventer bedring etter 1.9 
• Legemiddellistene – feil inn gir feil ut. Bruker mye tid i sykehuset på oppklaring av 

listene pasientene har med seg inn/eller som sendes inn. 
• Kan antatt utskrivningsdato gjøres kjent for kommunene? 
• Innleggelsesrapporter ofte for tynne/mangelfulle 
• Kommunene varsler noen ganger for sent på om pasient kan komme 
• Fortsatt tendens til å foreslå nivå i kommunen. Dette skal vi ikke gjøre. 
• Hva vil/ønsker NLSH m velferdsteknologi? 

 
Men forannevnte til tross; samhandlingen oppleves som god og partene føler likeverdighet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
+   
Deltakerne 
Kommunene 
Klinikksjefene 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/1203/SPP 
 

Dato: 
19.06.2018 

  
Referat fra erfaringsmøte med kommunene i Lofoten - 18.6.18 
 
Sted:  Nordlandssykehuset Lofoten 
Tid:  11:00 – 14:15 
 
Tilstede: Heidi Jakobsen, Sylvi Løvdal, Alvrun Riise, Mari Theigmann, Maiken Haddal, 
Lene Johnsen, Nils Olav Hagen, Heidi Wiik og Bente Anita Solås, Vestvågøy kommune. Kirsti 
Vian Sverdrup, Moskenes kommune. Beathe Dømbe, Flakstad kommune. Janne Thomassen, 
Vågan kommune. Liv Elin Nesset, Desirèe Høgmo, Monica Korneliussen, Beate Johansen, 
Merete Hjertø, Merete Breivik, Edle Elstad, Marita Steffensen, Vigdis Lorentzen, Stian Molvik 
og Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset. 
 
Saksliste 
 

1. Noe å spise/drikke v. ankomst 
2. Henvisninger til spesialisthelsetjenesten i psykiatri v. Desirèe Høgmo, avdelingsleder 

LOVE DPS 
3. Hvordan forbedre samarbeidet med særlig fokus på pasientforløp?, Beate Johansen 
4. Samarbeid med kommunene/NLSH – hvor kan vi forbedre oss med særlig fokus på 

pasientforløp? Sykehuset og kommunene forbereder seg på denne utfordringen. 
5. Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan og samhandlingsarbeidet v. Steinar 
6. Erfaringsrundene – kommunene og Nordlandssykehuset oppsummerer 1. halvår 2018 

 
Sak 2  
Vedlagt foilene til Desirèe. Hun gikk grundig gjennom både organisering av virksomheten og 
detaljert hvordan henvisningene skal sendes og hvilken behandling/tidsfrister som gjelder. Det 
ble også ganske inngående drøftet situasjoner som kan oppstå som følge av strengere krav til 
innleggelse på tvang. Så langt er det ikke erfart uheldige hendelser. Det ble spurt om, og 
hvordan, spesialisthelsetjenesten kan bidra i forhold til de små kommunene. Det ble også spurt 
om, og hvordan, de store kommunene kan bidra via evt. interkommunale ordninger/avtaler. 
 
Pakkeforløp innen PHR innføres fra høsten av. Gir pasienten viktige rettigheter. 
Felles inntak endret til felles inntak for LOVE. 
Somatisk status for pasienter innen PHR ofte mangelfull. 
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Varslingsreglene/avtaleverket er likt for somatikk og PHR. 
Viktig å tenke fremover på styrking av samarbeidet somatikk og PHR. 
 
Sak 3  
Beate viste ved sitt innlegg flere viktige forhold hvor samhandlingen utfordres. I drøftingene i 
forlengelsen av hennes innlegg ble flere momenter berørt, også «utenfor» hennes inn legg: 
 

• Tildelingskontorenes rolle 
• Kjennskap til avtalene 
• Hvordan jobber ART, og hvem er pasientene til ART? 
• Utfordringer - kjenner vi til hverandre – både i kommunene og i sykehuset 
• Begrensninger i forhold til personopplysninger 
• Forbedringsarbeidet. Vestvågøy kommune kommet langt – kanskje erfaringer å tilby 

Nordlandssykehuset. 
• Forberede mht tekniske hjelpemidler – skilnad på hva som er spes.helsetj. ansvar og 

kommunenes ansvar 
• Hva gjør vi og hva kan gjøres fremover? 

 
Se foilene. 
 
Sak 4  
Det er vanskelig å påpeke konkrete tiltak en kan starte samarbeid på. Forbedringsarbeidet kan 
være et område. Nordlandssykehuset har kontinuerlig forbedring som ett av seks 
satsingsområder i strategisk utviklingsplan, og jobber aktivt med dette.  
 
Sak 5  
Samhandling har fått sentral plass i Strategisk utviklingsplan sin grunnmur. Foilene som ble 
brukt vedlegges referatet. Det er i flere av planens 6 strategiske satsingsområder forutsatt god 
samhandling for å lykkes. Her kan særlig Tidlig intervensjon og Kronikeromsorgen nevnes. Den 
demografiske utviklingen fører til langt flere eldre, flere kronikere og større behov for 
omsorgspersonell. Rekruttering vil utfordre oss. Kan interkommunale løsninger være et 
virkemiddel på kritiske personellgrupper? 
 
Sak 6  
Mange viktige momenter ble nevnt, og som partene bør vurdere å se nærmere på: 
 

• Åpen retur. Hvordan skal dette praktiseres? Åpen retur er et tilbud til pasienter med 
særlige behov. Det betyr at en får et slikt tilbud utfra aktuell diagnose, som igjen betyr at 
du ikke har åpen retur om annen sykdom oppstår. Prosedyre for åpen retur vedlegges 
referatet. 

• Det ble ytret bekymring for situasjonen som er oppstått etter at pasienter med 
samtykkekompetansen, og absolutt behov for hjelp/tvangsinnleggelse, kan skrive seg ut 
til hjemmemiljøet sitt.  

• Hvilken bistand kan spes.helsetjenesten gi en liten kommune som kommer i en 
utfordrende situasjon? 

• Det registreres at epikriser har tendens til å mangle ved utskrivning fra PHR-klinikken i 
Bodø. Det er for pasienter som skal overføres til kommunal oppfølging. 

• Vågan kommune gjorde en svært nyttig registrering av epikriser ved utskrivning. Vil 
gjøre ny registrering i september. 
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• Pasienter på poliklinikkene. Hvem har ansvaret for ledsager når pasient av ulike grunner 
(eks. kognitiv svikt) ikke kan klare seg selv? Eksempel: Kommer inn med ambulanse og 
ambulanse drar i retur før pasient er behandlet.. Partene bør samarbeide særskilt om 
situasjoner som dette. Vi kan slå fast at pasient som er til behandling i spes.helse 
tjenesten, er denne tjenestens ansvar. Det betyr at organisering av retur f.eks fra 
poliklinikken er fagområdets ansvar. Imidlertid, og det er VIKTIG, bør kommunene bidra 
til å opplyse om pasientens situasjon. F.eks ved at det opplyses om pasientens behov i 
henvisningen. Da kan en forberede seg slik at uverdige hendelser unngås. Det vises her til 
Tjenesteavtale nr. 13 pkt. 4.1.2 og 4.1.3. 

• Hospitering. Sykehuset er «helt åpent» for personell som ønsker å hospitere. 
• Dele på kompetanse. Vestvågøy kommune skal bidra med psykologtjeneste til 

Flakstad/Moskenes. 
 
Oppsummert kan en konkludere med at samarbeidet/samhandlingen mellom kommunene og 
sykehuset er godt, og basert på likeverdighet. Likevel er det klare forbedringspunkter og gode 
muligheter for å styrke pasientens helsetjeneste. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/1203/SPP 
 

Dato: 
23.07.2018 

  
Referat fra erfaringsmøtet kommunene og Nordlandssykehuset Vesterålen – 
28.05.2018 
  

 

   

  
Tilstede: 
Trond Solem, Steinar Pleym Pedersen, Tone Schaug, Stian Molvik, Elisabeth B. Jensen, Liv 
Marit Christoffersen, Marit Johnsen, Kurt Dahl, Rolf-Thore Mikalsen, Marit Lovise Fleines, Gry 
Brun, Lone Stoltz Davidsen, Kari G (spl.student), Geir Brokstad, Berit Didriksen, Merethe 
Osnes, Camilla Waagbø, Lena Arntzen 
 
Referent: Lena Arntzen. 

 
1. Avviksmeldinger – Vesterålen 2017, v. Lena Arntzen 

Samhandlingsavdelingen orienterte om situasjonen rundt samhandlingsavvik for 2017. 
Nordlandssykehuset har mottatt et økende antall avvik, og det er Bodø kommune som 
står for innsending av de fleste avvikene. 
Manglende eller mangelfull epikrise forekommer hyppig i tillegg til at rutiner knyttet til 
elektronisk meldingsutveksling/utskrivingsprosedyrer ser ut til å svikte innimellom. 
 
For Vesterålen ser avvikene i stor grad lik ut. Nordlandssykehuset og kommunene i 
Vesterålen kjørte hele 2017 en questback på melding av samhandlingsavvik. Denne 
fungerte bedre enn «gammelmåten», men måtte etter en risikovurdering utført av 
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personvernansvarlig i Helse Nord, tas ned og avsluttes. Inntil et bedre system er på plass 
er vi derfor tilbake til «gammelmåten» med skjema tilsendt på e-post.  
 
Kommune sendte flest avvik første halvår av 2017. Siste del av 2017 ble det ikke sendt så 
mange avvik, og kommunene begrunnet dette med kapasitet og at de ikke var helt 
tilfredse med tilbakemeldingene som kom på avvikene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I oversikten over innkomne avvik ser man at også i Vesterålen er det manglende epikriser 
som er hovedutfordringen, samt manglende sykepleiersammenfatning/sykepleierepikrise. 
Manglende kunnskap om PLO-rutiner er også innmeldt. 
 
Fra 1. september vil sykehusets post og administrasjonssenter overta ansvaret for 
handtering av samhandlingsavvik, og det vil bli gjort endringer i rutinene. Vi vil komme 
tilbake med mer informasjon om dette før den nye ordningen trer i kraft. 
 

2. Pasientforløpene og erfaringer fra kommunene: 
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Andøy savner at legene er mer direkte involvert i pasientforløpet. Understreker at 
avviksmeldingene ikke sendes for å kritisere men for å bidra til forbedring. Er ikke 
tilfreds med en del av tilbakemeldingene på avvikene. 
Det oppleves som vanskelig å få lagt inn multimorbide pasienter, som da heller blir lagt 
inn på KAD-plass. Opplever fremdeles at pasienter blir «lovt» kortidsplass på sykehjem 
(fra sykehuset). 
 
Bø understreker at sykehuset må ringe dersom de «lurer på noe». Synes samhandlingen 
fungerer bra, og har ingen overliggdøgn. Har til og med bistått Sortland for å avhjelpe 
overliggproblematikken fra i vinter.  
 
Hadsel er jevnt over fornøyd med samhandlingen. Er slutta å sende samhandlingsavvik. 
Er fornøyd med samhandlingen og kvaliteten på det sykehuset sender. Understreker at det 
også internt i kommunen er rom for forbedringer, og at de foretar interne 
kvalitetskontroller. Lite overliggdøgn, og åpner snart 20 nye HDO plasser på 
Stokmarknes. Er ute på tilbudssiden. 
 
Øksnes har noe overbelegg på sykehjemmene, men har klart å unngå overliggdøgn på 
sykehuset. De er tilfredse med samhandlingen og føler det går bedre. Bedre flyt i forhold 
til medikamenter inn mot helg. Understreker også at de sender interne avvik når ting ikke 
fungerer som det skal. Mye bra, og fremdeles noe å jobbe med. Håper at 
praksissykepleier kommer på plass igjen.  
 
VDPS orienterer om at Lofoten og Vesterålen DPS nå er slått sammen til en enhet, og 
Marit Fleines er ass.avd leder for enheten. Klinikken opplever økt henvisningsrate, noe 
som øker ventetiden. Avdelingen har hatt tilsyn, og fått påpekning på at pasientene 
kartlegges for dårlig i forhold til rus og somatikk tidlig i pasientforløpet. Dette jobber de 
med. De som henviser anbefales å ha dette i mente når de henviser (at det er utført en 
somatisk førstevurdering av den som henviser).  
Det orienteres om et prosjekt med mer bruk av Skype og Fleines inviteres til 
Vesterålskurset for leger i november for å gi en orientering til legene om dette.  
 
Med.avd og kir.avd  etterlyser flere innleggelsesrapporter fra kommunene. Videre får 
kommunene tilbakemelding om at innleggelsesrapportene har forbedret seg ifht at 
funksjonsbeskrivelsene i IPLOS nå er forklart og redegjort for i rapportene slik at det blir 
mer forståelig for sykehuset.  
 
Læringsnettverket 
Prosjektet er nå over, og skal ikke være et prosjekt, men et læringsnettverk. Det er 
ønskelig at nettverket opprettholdes selv om veiledningen fra KS er tidsbegrenset. 
Kunnskapen må videreføres og forsterkes og man må fortsette det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet som nettverket har startet. Samhandlingsavdelingen kan bistå med 
sekretariatsfunksjon hvis ønskelig.  
 
Strategisk utviklingsplan v.Steinar Pleym Pedersen 
I sykehusets strategiske utviklingsplan har samhandling fått stor plass, og det vil derfor 
fremdeles være trykk på området. Nordlandssykehuset skal fram mot 2035, i nært 
samarbeid med våre samarbeidspartnere videreutvikle strukturer og avtaler som sikrer 
optimal samhandling – for å skape pasientens helsetjeneste 
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Kortsiktige mål (innen 5 år): 
Forsterke mulighet for dialog i forkant av henvisning til spesialisthelsetjenesten (mer 
aktivt bruk av fagdagene for legene og få til praksiskonsulent i Salten og Vesterålen) 
 
Gjennomføre felles fagdager regelmessig for fastlegene fra Salten, på lik linje med 
fagdagene i Lofoten og Vesterålen 
 
Langsiktige mål (innen 10 år): 
 
Sammen med kommunene identifisere tilstander hvor befolkningen har behov for  økt 
kunnskap for  bedre å ivareta egen helse. 
Legge til rette for å etablere og videreutvikling av fagnettverk og læring på tvers 
,veiledning og gjensidig hospitering. Fagnettverk skal inkludere alle faggrupper i 
behandlingskjeden 

 
3. Pasientreiser – nytt busstilbud i Vesterålen. Seksjonsleder i pasientreiser Trond Solem 

orienterer om nytt busstilbud i Vesterålen jfr vedlagte PP. 
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Referat fra Erfaringsmøte 1.6.18 - Bodø - "ytre Salten " 
 
Sted:   Nordlandssykehuset 
Tid:  11:00 – 14:00 
Tilstede: Stine R. Otting, Geir Inge Hansen og Karina Halvorsen, Meløy kommune. Mona 

Karlsen, Trond Skårn, Arne Myrland, Sverre Rasch, Mona K. Karlsen og Turid 
Rødfjell, Bodø kommune. Åse Munkvold, Røst kommune. Anne-Grete Mosti, 
Gildeskål kommune. Elisabeth Lilleeng, Beiarn kommune. Ranveig Kristoffersen, 
Linda H. Djupos, Linn Maren Lillevik, Stian Molvik, Mette Moe, Eva Remnes og 
Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset. 

 
Saksliste:  
 

1. Noe å spise/drikke v. ankomst 
2. Prosjekt pasientforløp Bodø – kommune og Nordlandssykehuset v. Turid Rødfjell, Mona 

K. Karlsen og Eva Remnes 
3. Henvisninger til  spesialisthelsetjenesten i psykiatri v. Mette Moe 
4. Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan og samhandlingsarbeidet v. Steinar 
5. Erfaringsrundene – kommunene og Nordlandssykehuset oppsummerer 1. halvår 2018 

 
Sak 2.  
Eva R og Turid R gikk gjennom rapporten. Den vedlegges referatet. 
Det er et viktig registreringsarbeid som er gjort og det dokumenterer på en god måte fakta mht 
flyt av sentrale dokumenter nivåene imellom. 
De som har jobba med dette gir hverandre gjensidig ros. Det ble understreket at vi er blitt 
gjensidig mye bedre mht kvantitet i meldingsutvekslingen. Utfordringen videre blir kvalitet og 
innhold og meldingene. Det blir «overvåket» fremover. 
 
Sak 3.  
Vedlagt foilene til Mette. Hun gikk grundig gjennom både organisering av virksomheten og 
detaljert hvordan henvisningene skal sendes og hvilken behandling/tidsfrister som gjelder. 
 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



Sak 4. 
Samhandling har fått sentral plass i Strategisk utviklingsplan sin grunnmur. Foilene som ble 
brukt vedlegges referatet. Det er i flere av planens 6 strategiske satsingsområder forutsatt god 
samhandling for å lykkes. Her kan særlig Tidlig intervensjon og Kronikeromsorgen nevnes. 
 
Sak 5.  
Både kommunene og sykehusets deltakere rapporterer i hovedsak om god samhandling. 
Samtidig er det en del gjengangere av feil/mangler/forbedringspunkter. Stikkordsmessig listes 
dette opp slik: 
 

• Avviks/forbedringsmeldinger sendes i forliten grad pga tungvint løsning. Gjelder både 
inn/ut av sykehuset. Avvik håndteres ulikt i klinikkene. 

• Avvikshåndtering overføres pr. 1.9 fra Samhandlingsavdelingen til 
dokumentasjonssenteret 

• NPR problematikken som før – forventer bedring etter 1.9 
• Legemiddellistene – feil inn gir feil ut. Bruker mye tid i sykehuset på oppklaring av 

listene pasientene har med seg inn/eller som sendes inn. 
• Kan antatt utskrivningsdato gjøres kjent for kommunene? 
• Innleggelsesrapporter ofte for tynne/mangelfulle 
• Kommunene varsler noen ganger for sent på om pasient kan komme 
• Fortsatt tendens til å foreslå nivå i kommunen. Dette skal vi ikke gjøre. 

 
Men forannevnte til tross; samhandlingen oppleves som god og partene føler likeverdighet. 
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