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Agenda: 
 
34/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
35/2016 Godkjenning av referat fra møtet 14.6.16 
36/2016 Oppnevning av kommunal representant til styringsgruppe for prosjektet helsetjenester for eldre 
37/2016 Evaluering av Samhandlingskonferansen 2016 – samhandlingskonferansen 2017  
38/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan. Intern prosess i Nordlandssykehuset 
39/2016 Pasienterfaringer(Pas-Opp)  ved norske sykehus – resultater for NLSH. Tiltak. 
40/2016 Evaluering av Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde / Nordlandssykehusets 

befolkningsområde 
41/2016 God registrering forebygger ulykker og skader 
42/2016 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset – orientering og valg av kommunale repr. referansegruppa 
43/2016 Rekrutteringsstrategi NLSH - orientering 
44/2016 Adm. dir orienterer om aktuelle saker 
45/2016 Referater 
46/2016 Eventuelt 
 
 

Sakskart: 
 

Saksn
r.  

Saksfremstilling 

  
34/201
6 
 

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

Vedtak: 
 

 
1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
 
 

35/201
6 

Godkjenning av referat fra møtet 14.6. 16 
 
 
Det vises til tidligere tilsendt, og vedlagte,  referat. 
 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Referatet godkjennes. 
 

36/201
6 

Oppnevning av kommunal representant til styringsgruppe for prosjektet helsetjenester 
for eldre  
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Det vises til tidligere utsendt prosjektmandat og invitasjon fra Helse Nord om oppnevning av 
kommunal representant til dette arbeidet. 
 
Det skal utarbeides en plan for helsetjenester for eldre. Bakgrunnen er at arbeidet med den 
regionale geriatriplanen har avdekket behov for bedre samarbeid mellom første- og 
andrelinjetjenesten. 
 
I sakens anledning har det vært gjennomført et dialogmøte i Bodø i regi av Helse Nord hvor 
leder i OSO deltok. Han vil orientere nærmere om dette i møtet. 
 
OSO er invitert til å velge en representant med vara til styringsgruppen. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Som kommunal representant fra Nordlandssykehusets kommuner velges ………. Med 
……………. som vararepresentant. 

 
37/201
6 

Evaluering av Samhandlingskonferansen 2016 – samhandlingskonferansen 2017 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen 
 
 
Bakgrunn for konferansen  
 
I henhold til Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i 
Nordlandssykehuset HF `s opptaksområde skal det arrangeres en årlig 
samhandlingskonferanse .  
 
Formålet med konferansen er å gi faglig påfyll og inspirasjon til et fortsatt godt samarbeid. 
Konferansen er også ment som en oppsummering av erfaringer man har hatt etter reformens 
start i 2012. Dette både fra sykehusets ståsted, kommunenes og brukernes.  
 
Planlegging og forberedelser  
Det var i forkant av konferansen satt ned et partssammensatt utvalg som jobbet frem 
programmet. Gruppen samarbeidet elektronisk.  
 
Det var lagt stor vekt på samhandling med kommunene i prosessen med å finne hvilke tema 
man skulle sette på dagsorden. I arbeidsgruppen delte man konferansen inn i 3 hovedbolker 
som følger : 
 

- Psykisk helse-og rus 
- Samhandlingsreformen 
- Nasjonal helse-og sykehusplan 

 
 
Deltakelse 
Samhandlingskonferansen 2016 hadde 170 deltakere. I 2015 var deltakerantallet på 142, og vi 
har sett en økende interesse for konferansen. 
Årets konferanse hadde 16 foredragsholdere representert fra stat, kommune, forbund og 
Brukerutvalg. 
Fra kommunesiden deltok 84 personer, og fra Nordlandssykehuset deltok 71. Øvrige deltakere ( 
15 stykker ) kom fra RHF, fylkesmann, forbund og andre institusjoner. 
 
Evaluering  
40 % av deltakerne har gitt tilbakemeldinger på konferansen i form av tilsendt evalueringslink. 
Det er en gledelig forbedring fra fjorårets 28 %.  
 
Økonomi:  
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Samhandlingsavdelingen har ansvaret for forberedelse og gjennomføring av konferansen. Det 
brukes ingen ekstern bistand. Konferansen er ment å være et «spleiselag» hvor deltakerne 
dekker sine utgifter. Nordlandssykehuset ved samhandlingsavdelingen «subsidierer» noe. 
Helse Nord bidrar også. Som hovedregel betales ikke honorar til foredragsholderne. 
 
Evalueringen: 

Samhandlingskonferansen 2016, hvilket helhetsinntrykk sitter du igjen med  ? 

 
 
 

I hvilken grad var konferansen relevant og nyttig i forhold til jobben din? 

 
 
 

 
86 % av 
respondentene  
svarer at deres  
helhetsinntrykk 
av konferansen 
godt eller veldig 
godt.  
 
Dette er omtrent 
likt med 
evalueringen for  
2014 og 2015. 
 

91 % av respondentene 
opplevde konferansen 
som relevant og nyttig ifht 
jobben sin, mot fjorårets 
88 %.  
 
Dette tallet viser at vi har 
truffet målgruppen bra, 
men at vi har potensial til 
å treffe enda bedre neste 
år.  
 
I 2015 svarte 
respondentene at det var 
for lite rus / psykiatri med i 
programmet.  
I 2016 meldes det fra 
noen at rus / psykiatri fikk 
for stor plass 
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Hvilken bolk av konferansen var mest relevant for deg  ? 

 
 
 
I evalueringen for samhandlingskonferansen 2015 kom det frem at mange ønsket at rus-og 
psykiatri skulle vies større oppmerksomhet. Derfor ble det satt av en hel dag til dette. 
Tilnærmet halvparten av respondentene var mest fornøyde med dag 1 (viet til rus-og psykiatri), 
noe vi tolker som et tegn på at det var riktig å sette av hele dagen til dette. Videre svarer 32 % 
at alle bolkene var relevante. 
 
Respondentene gir tilbakemeldinger på at det er svært viktig at også den kommunale siden får 
plass. Flere respondenter melder i år at de synes det var lite informasjon fra kommunene, og at 
man hadde ønsket foredrag som kunne si noe om hvordan samhandlingen  
kommune – helseforetak fungerer, sett fra «bakkeplan» ( mer praksisnært ).   
Det ble ytret ønske om kommunal deltakelse i alle bolkene. 
 
Det meldes også at man på dag 1 kunne invitert ansatte i den kommunale psykiatritjenesten til å 
si noe om hverdagen ute i kommunene, og hvordan samhandlingsreformen påvirker deres 
arbeidshverdag.  
 
«Arbeid som medisin – Bodøprosjektet» får svært gode tilbakemeldinger, og respondentene 
understreker at det er inspirerende og lærerikt å høre andres suksesshistorier. 
 
Noen respondenter melder at mer tid kunne vært satt av til debatt, og at møteledere med fordel 
kunne stilt mer kritiske spørsmål, provosert salen litt for å få opp temperaturen. 
Det understrekes videre at det er viktig at foredragsholderne ikke bruker lengre tid enn de er 
tildelt. 
 

Om foredragsholderne: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? 
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Tilbakemeldinger på forelesere / foredragsholdere og tema:  
Det er naturligvis forskjell på foredragsholdernes evne til å holde på tilhørernes oppmerksomhet, 
og dette kom det tilbakemeldinger på i evalueringen. Konferansedeltakerne gir tilbakemeldinger 
på at de stort sett er fornøyde med det faglige nivået på foredragsholderne, og at det er 
formidlingsevnen som kan jobbes mer med.  
 
Respondenter melder om at dag 2 var preget av en del gjentakelser, og at foredragene var for 
like.  Dette var utilsiktet fra programkomiteens side, men det er viktige tilbakemeldinger i forhold 
til planlegging av neste års konferanse. 
 
Flere av respondentene bemerker at «Arbeid som medisin – Bodøprosjektet» og 
Brukerrepresentantenes innlegg vekket engasjement nettopp fordi det er så praksisnært, og 
dermed også lett å se i sammenheng med tjenestene som skal ytes.  
 
Konferanselokaliteter: 
Konferansen ble arrangert i Lofoten kulturhus. Den tekniske bistanden og tilretteleggingen av  
lokalet var svært god kvalitet og sørget for en sømløs gjennomføring. 

Samhandlingskonferansen 2017 blir arrangert 13.-14. juni. Vil du delta på denne hvis 
muligheten ligger tilrette for det ? 
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En tilbakemelding som går igjen er at dag 2 kanskje kunne vært strukket litt, slik at det ble bedre 
tid til pauser. Det bemerkes også fra respondentene at skyss til og fra Svolvær er et «puslespill» 
og at man må hensynta dette i planleggingen av konferansen.  
 
Planleggingsgruppa har så godt det har latt seg gjøre, hensyntatt utfordringer i forbindelse med 
både transport og overnatting. I forkant av samhandlingskonferansen legges som regel møte i 
Overordnet samarbeidsorgan ( OSO ). Dette er både praktisk og økonomisk med tanke på at 
flere av OSO`s representanter deltar på konferansen.  
 
Det er viktig at deltakerne på konferansen booker billetter i god tid før konferansen, og gjerne 
melder seg på i god tid. Konferansedeltakerne på årets konferanse kan sies å ha vært ute i god 
tid med påmeldingen, og bare 3 uker etter at påmeldingslinken var åpnet, var hotellet fullbooket.  
Det vil si 2 måneder før konferansen.  

Hvor er du ansatt ? 

 

I år som i fjor 
svarte 98 % av 
respondentene at 
de vil, eller kanskje 
vil, delta på neste 
års konferanse.  
 
98% svarte også 
at det var greit at 
konferansen ble 
gjennomført over 2 
sammenhengende 
dager fra lunsj – til 
lunsj.  
 
 

Kommunene 
representerer over 
50 % av 
respondentene. 
 
Nordlandssykehuset 
31 %, og annen 
tilhørighet 13 %.  
 
Dette er et ganske 
representativt bilde 
også på 
konferansens 
deltakerliste, og 
viser at deltakelsen i 
evalueringen er 
jevnt fordelt.  
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Hvor fornøyd er du med hotellet ? 

 
 

Hvor fornøyd er du med pausene og matserveringen ? 

 
 
Respondentene gir svært positive tilbakemeldinger på maten generelt og pauseserveringen. 

Deltok du på festmiddagen ? 

Respondentene gir 
uttrykk for å være 
tilfreds med Thon 
hotellet. 
 
De som måtte bo på 
andre hoteller i 
Svolvær viser til 
forskjell på standard, 
og gir uttrykk for at 
det ikke var en 
ønsket situasjon, og 
at det må unngås til 
neste år. 
 
Det var noen 
utfordringer knyttet til 
booking av hotellrom 
fra 13.-til 14. juni, og 
samhandlingsavdelin
gen vil i samarbeid 
med Thon hotell 
Lofoten se på 
hvordan overnatting  
i forkant av 
konferansen kan 
gjøres smidigere. 

88 % av 
respondentene er 
fornøyde med 
pausene og 
matserveringen.  
 
De som ikke er helt 
fornøyd melder at de 
synes det var veldig 
tett program og for få 
pauser.  
Det blir vist til at 
"Langøkter" bør 
unngås og at det er 
viktig med pauser. 
 
30 % av 
respondentene melder 
om for lange økter og 
for lite pauser 

140 personer deltok 
på årets festmiddag, 
mot fjorårets 110. 
 
85 % av 
respondentene sier 
de vil delta på neste 
års festmiddag 
dersom de har 
anledning til det. 
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Vil du anbefale konferansen til andre? 

 
 
 
 
Tema og arbeidsform som etterlyses til neste års konferanse. Dette skriver 
respondentene:  
 

• Var litt lite i forhold til somatikk. Kunne vært en ide om å ta med litt om 
fysioterapitjenesten og annen rehabilitering i kommunene med tanke på at pasienter 
skal behandles på laveste nivå. 

• En naturlig oppfølging for neste års konferanse vil være mestring, mestring etter akutte 

92 % av 
respondentene sier de 
vil anbefale 
konferansen til andre, 
og de øvrige vet ikke. 
 
Det sier vi oss 
fornøyd med, og 
satser på at vi klarer å 
lage et program som 
gjør at deltakere / 
respondenter får lyst 
å delta også ved neste 
års konferanse. 
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hendelser, mestring av langvarige/kroniske lidelser og stress. Primærhelsemeldingen 
og folkehelsemeldingen legger vekt på økt lærings- og mestringsaktivitet i 
primærhelsetjenesten, samtidig som spesialisthelsetjenestens ansvar for 
(sekundær)forebyggende helsearbeid er entydig, men ikke spesielt fokusert eller 
prioritert når det kommer til å dele kunnskap.  

• Merket meg at flere snakket om kompetanse og rekruttering som en utfordring. Her har 
vi noe som både kommune og spesialisthelsetjeneste har store fremtidige utfordringer i.  

• Neste år kunne det vært interessant å få kunnskap om bruk av velferdsteknologi - som 
tjenestestøtte og i brukers hjem - muligheter og utfordringer 

• Åpne for et bredere fokus, eller løfte frem andre aktuelle temaer. Bla har 
helseministeren beskrevet rehabilitering og læring- og mestring som sentrale områder 
fremover. 

• Savner noe mer foredrag spisset mot krysningspunktet 
spesialisthelsetjeneste/kommune, faglig samarbeid på tvers, og svingdørspasienter ved 
lokalsykehusene som gjerne oppstår på grunn av manglende samarbeid og/eller 
manglende kommunikasjon og/eller faglig uenighet 

• Savnet kommunens perspektiv og erfaringsutveksling. 
• Kanskje en privat institusjon med Helse Nord som oppdargsgiver blir invitert til å 

presentere sine tilbud, tverrfaglige rehabilitering/habilitering, virkemidler og deres bidrag 
til våre felles pasienter. Hvilken rolle kan en privat institusjon spille i samhandlingen ? 

 
Oppsummering 
 
Alt i alt kan en karakterisere Samhandlingsreformen 2016 som vellykket. 
 
En vellykket konferanse krever lang planlegging og god planlegging. Det er derfor viktig å starte 
opp så tidlig som mulig, både med hensyn til tema og etablering av programkomite.  
 
Evalueringen tilbakemelder ulike tema, men kronisk syke, rehabilitering, eldrehelse kan synes å 
være områder med interesse for. 
 
Eldrehelse- og utfordringer både i primær- og spesialisthelsetjenesten er et svært aktuelt tema 
for neste års konferanse. Kommende programkomite ser på dette.  
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med Samhandlingskonferansen 2016. 
2. OSO slutter seg til at Samhandlingskonferansen 2017 avvikles 13. og 14. juni i 

Svolvær/Thonhotellet. 
3. Som OSOs representant i programkomiteen velges……………. 

 
 

38/201
6 

Nasjonal helse- og sykehusplan. Intern prosess i Nordlandssykehuset 
 
Orienteringssak. 
 
Det vises til tidligere utsendte dokumenter. 
 
OSO vil bli orientert om oppstart- og videre forløp i arbeidet. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
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1. OSO tar saken til orientering. 
 
 

39/201
6 

Pasienterfaringer(Pas-Opp)  ved norske sykehus – resultater for NLSH. Tiltak. 
 
 
Det vises til tidligere utsendte dokumenter. 
 
Pas-Opp rapportene vil bli nærmere gjennomgått og det vil også bli orientert om klinikkvis oppfølging. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
 

40/201
6 

Evaluering av Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde / 
Nordlandssykehusets befolkningsområde 
 
 
Vedlagt  følger et sammendrag av nasjonale evalueringer og tilsyn fra: 
 
- Forskningsrådet 
- Nasjonalt nettverk for samhandlingsreformen 
- Helsetilsynet 
- Riksrevisjonen 
 
I tillegg notat fra Helse Nord "Utkast til mal for evaluering av samhandlingsreformen  i Helse  Nords 
befolkningsområde. 
 
Helse Nord har over år drevet et "samhandlingsutvalg" som fra hvert foretak består av OSOs leder og 
samhandlingsleder. 
 
I møte i dette utvalget 23.8 ble forannevnte dokument  gjennomgått. 
 
Det er enighet i samhandlingsutvalget om at det er behov for evaluering av samhandlingsreformen i det 
enkelte HFs område. Det er videre enighet om at en eventuell evaluering må forankres og "bestilles" av 
det enkelte OSO. 
 
En viktig del av Samhandlingsreformen er OSO som organ og hvilken betydning har OSO for 
samhandlingen ? I forlengelsen av dette spørsmålet bør et relevant spørsmål være om OSOs virke også 
bør evalueres. 
 
I samråd med OSOs leder sendes dette OSO, og så vil OSOs leder og sekretariatet utarbeide et 
drøftingsnotat som ettersendes i løpet av neste uke.    
 
Leder ber OSO akseptere at saken fremlegges på denne måten og realitetsbehandles i  møtet. 
 
 

41/201
6 

God registrering forebygger ulykker og skader 
 
Innspill fra Sortland kommune, som etterspør Nordlandssykehusets strategi knyttet til registrering av 
ulykker i et forebyggingsperspektiv. 
 
Det vises til vedlagte infofoldfer fra Hdir. 
 
På grunn av ferietid, har en ikke rukket å besvare henvendelsen i et fullstendig saksfremlegg. 
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Fagsjefen i samarbeid med aktuell klinikk vil orientere nærmere i møtet. 

42/201
6 

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset – orientering og valg av kommunale repr. 
referansegruppa 
 
Det vises til vedlagte AMU-sak. 
 
Det skal oppnevnes en kommunal repr. til referansegruppen. 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Som kommunal representant fra Nordlandssykehusets kommuner velges ………. med 
……………. som vararepresentant. 

 
43/201
6 

Rekrutteringsstrategi NLSH – orientering 
 
Det vises til vedlagte strategidokument. 
 
OSO har ved flere anledninger drøftet rekruttering av kjernepersonell; særlig til Lofoten og Vesterålen. 
 
OSO vil bli orientert nærmere om arbeidet så langt og videre oppfølging. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
44/201
6 

Adm. dir orienterer 
45/201
6 

Referater 
 

1. Invitasjon til å spille inn saker til OSO 
2. Referat fra KSU – pasientforløp psykisk helse- og rus 
3. Utskrivningsklare døgn pr. 1.8.16 
4. Invitasjon til læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 

 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Referatene tas til orientering 
 

46/201
6 

Eventuelt 
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Sakskart: 
 

Saksn
r.  

Saksfremstilling 

  
34/20
16 
 

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

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

35/20
16 

Godkjenning av referat fra møtet 14.6. 16 
 
 
Det vises til tidligere tilsendt referat. 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Referatet godkjennes. 
 

36/20
16 

Organisering og ledelse LOVE DPS 
 
xzxzxzxzx 

37/20
16 

Evaluering av Samhandlingskonferansen 2016 – samhandlingskonferansen 2017 
 
Bakgrunn for konferansen  
I overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i 
Nordlandssykehuset HF `s opptaksområde er det vedtatt at det skal arrangeres en årlig 
samhandlingskonferanse .  

Side 3 av11 



 
Formålet med konferansen er å gi faglig påfyll og inspirasjon til et fortsatt godt samarbeid. 
Konferansen er også ment som en oppsummering av erfaringer man har hatt etter 
reformens start i 2012. Dette både fra sykehusets ståsted, kommunenes og brukernes.  
 
Planlegging og forberedelser  
Det var i forkant av konferansen satt ned et partssammensatt utvalg som jobbet frem 
programmet. Gruppen samarbeidet elektronisk.  
 
Det var lagt stor vekt på samhandling med kommunene i prosessen med å finne hvilke tema 
man skulle sette på dagsorden. I arbeidsgruppen delte man konferansen inn i 3 hovedbolker 
som følger : 
 

- Psykisk helse-og rus 
- Samhandlingsreformen 
- Nasjonal helse-og sykehusplan 

 
 
Deltakelse 
Samhandlingskonferansen 2016 hadde 170 deltakere. I 2015 var deltakerantallet på 142, og 
vi har sett en økende interesse for konferansen. 
Årets konferanse hadde 16 foredragsholdere representert fra stat, kommune, forbund og 
Brukerutvalg. 
Fra kommunesiden deltok 84 personer, og fra Nordlandssykehuset deltok 71. Øvrige 
deltakere ( 15 stykker ) kom fra RHF, fylkesmann, forbund og andre institusjoner. 
 
Evaluering  
40 % av deltakerne har gitt tilbakemeldinger på konferansen i form av tilsendt 
evalueringslink. Det er en gledelig forbedring fra fjorårets 28 %.  
 
Økonomi:  
Samhandlingsavdelingen har ansvaret for forberedelse og gjennomføring av konferansen. 
Det brukes ingen ekstern bistand. Konferansen er ment å være et «spleiselag» hvor 
deltakerne dekker sine utgifter. Nordlandssykehuset ved samhandlingsavdelingen 
«subsidierer» noe. Helse Nord bidrar også. Som hovedregel betales ikke honorar til 
foredragsholderne. 

Samhandlingskonferansen 2016, hvilket helhetsinntrykk sitter du igjen med  ? 

 
 

32%

54%

10%

3% 0% Veldig godt
inntrykk

Godt inntrykk

Passe godt
inntrykk

Dårlig inntrykk

Svært dårlig
inntrykk

 
86 % av 
respondentene  
svarer at deres  
helhetsinntrykk 
av konferansen 
godt eller veldig 
godt.  
 
Dette er omtrent 
likt med 
evalueringen for  
2014 og 2015. 
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I hvilken grad var konferansen relevant og nyttig i forhold til jobben din? 

 
 
 

Hvilken bolk av konferansen var mest relevant for deg  ? 

 
 
 
 
 
 

31%

60%

3%

6%

0%

Svært
relevant
Relevant

Verken eller

Lite
relevant

47%

13%

7%

32%

Psykisk helse-og rus ( Fremtidens
primærhelsetjeneste - nærhet og
helhet, transport av psykisk syke,og
brukerpanelet )

Samhandlingsreformen ( Hvordan
nå målene ? Elektroniske
meldesystemer )

Nasjonal helse-og sykehusplan (
Oppdraget gitt av stortinget sett fra
Helse-Nord og fra
Nordlandssykehuset )

Alle bolkene var relevante

91 % av respondentene 
opplevde konferansen 
som relevant og nyttig ifht 
jobben sin, mot fjorårets 
88 %.  
 
Dette tallet viser at vi har 
truffet målgruppen bra, 
men at vi har potensial til 
å treffe enda bedre neste 
år.  
 
I 2015 svarte 
respondentene at det var 
for lite rus / psykiatri med i 
programmet.  
I 2016 meldes det fra 
noen at rus / psykiatri fikk 
for stor plass 
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I evalueringen for samhandlingskonferansen 2015 kom det frem at mange ønsket at rus-og 
psykiatri skulle vies større oppmerksomhet. Derfor ble det satt av en hel dag til dette. 
Tilnærmet halvparten av respondentene var mest fornøyde med dag 1 (viet til rus-og 
psykiatri), noe vi tolker som et tegn på at det var riktig å sette av hele dagen til dette. Videre 
svarer 32 % at alle bolkene var relevante. 
 
Respondentene gir tilbakemeldinger på at det er svært viktig at også den kommunale siden 
får plass. Flere respondenter melder i år at de synes det var lite informasjon fra 
kommunene, og at man hadde ønsket foredrag som kunne si noe om hvordan 
samhandlingen  
kommune – helseforetak fungerer, sett fra «bakkeplan» ( mer praksisnært ).   
Det ble ytret ønske om kommunal deltakelse i alle bolkene. 
 
Det meldes også at man på dag 1 kunne invitert ansatte i den kommunale psykiatritjenesten 
til å si noe om hverdagen ute i kommunene, og hvordan samhandlingsreformen påvirker 
deres arbeidshverdag.  
 
«Arbeid som medisin – Bodøprosjektet» får svært gode tilbakemeldinger, og respondentene 
understreker at det er inspirerende og lærerikt å høre andres suksesshistorier. 
 
Noen respondenter melder at mer tid kunne vært satt av til debatt, og at møteledere med 
fordel kunne stilt mer kritiske spørsmål, provosert salen litt for å få opp temperaturen. 
Det understrekes videre at det er viktig at foredragsholderne ikke bruker lengre tid enn de er 
tildelt. 
 

Om foredragsholderne: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? 

 
 
 
 
Tilbakemeldinger på forelesere / foredragsholdere og tema:  
Det er naturligvis forskjell på foredragsholdernes evne til å holde på tilhørernes 
oppmerksomhet, og dette kom det tilbakemeldinger på i evalueringen. Konferansedeltakerne 
gir tilbakemeldinger på at de stort sett er fornøyde med det faglige nivået på 
foredragsholderne, og at det er formidlingsevnen som kan jobbes mer med.  
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

90%

Helt enig Delvis
enig Verken

eller Delvis
uenig Helt

uenig

Pr
os

en
t

Foredragsholderne
var faglig kompetent

Foredragsholderne
formidlet stoffet på
en god måte

Foredragsholderne
viste et godt
engasjement
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Respondenter melder om at dag 2 var preget av en del gjentakelser, og at foredragene var 
for like.  Dette var utilsiktet fra programkomiteens side, men det er viktige tilbakemeldinger i 
forhold til planlegging av neste års konferanse. 
 
Flere av respondentene bemerker at «Arbeid som medisin – Bodøprosjektet» og 
Brukerrepresentantenes innlegg vekket engasjement nettopp fordi det er så praksisnært, og 
dermed også lett å se i sammenheng med tjenestene som skal ytes.  
 
Konferanselokaliteter: 
Konferansen ble arrangert i Lofoten kulturhus. Den tekniske bistanden og tilretteleggingen 
av  
lokalet var svært god kvalitet og sørget for en sømløs gjennomføring. 

Samhandlingskonferansen 2017 blir arrangert 13.-14. juni. Vil du delta på denne hvis 
muligheten ligger tilrette for det ? 

 
 
En tilbakemelding som går igjen er at dag 2 kanskje kunne vært strukket litt, slik at det ble 
bedre tid til pauser. Det bemerkes også fra respondentene at skyss til og fra Svolvær er et 
«puslespill» og at man må hensynta dette i planleggingen av konferansen.  
 
Planleggingsgruppa har så godt det har latt seg gjøre, hensyntatt utfordringer i forbindelse 
med både transport og overnatting. I forkant av samhandlingskonferansen legges som regel 
møte i Overordnet samarbeidsorgan ( OSO ). Dette er både praktisk og økonomisk med 
tanke på at flere av OSO`s representanter deltar på konferansen.  
 
Det er viktig at deltakerne på konferansen booker billetter i god tid før konferansen, og 
gjerne melder seg på i god tid. Konferansedeltakerne på årets konferanse kan sies å ha 
vært ute i god tid med påmeldingen, og bare 3 uker etter at påmeldingslinken var åpnet, var 
hotellet fullbooket.  
Det vil si 2 måneder før konferansen.  
 
 
 

76%

1%
22% Ja

Nei

Kanskje

I år som i fjor 
svarte 98 % av 
respondentene at 
de vil, eller kanskje 
vil, delta på neste 
års konferanse.  
 
98% svarte også 
at det var greit at 
konferansen ble 
gjennomført over 2 
sammenhengende 
dager fra lunsj – til 
lunsj.  
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Nordlandssykehuset hadde satt av 105 hotellrom på Thon Lofoten. Dette på bakgrunn av 
tidligere års erfaringer. På grunn av større pågang / interesse for konferansen, ble 105 
hotellrom alt for lite, og i overkant av 30 konferansedeltakere måtte derfor bookes inn på 
andre hoteller i Svolvær. Dette vil unngås til neste år ettersom det nå er satt av flere 
hotellrom.  

Hvor er du ansatt ? 

 

Hvor fornøyd er du med hotellet ? 

 
 

31%

56%

13% Nordlandssykehuse
t HF

Kommune

Annen tilhørighet

54%

35%

4% 4% 1%

Svært fornøyd

Fornøyd

Ganske fornøyd

Misfornøyd

Veldig misfornøyd

Kommunene 
representerer over 
50 % av 
respondentene. 
 
Nordlandssykehuset 
31 %, og annen 
tilhørighet 13 %.  
 
Dette er et ganske 
representativt bilde 
også på 
konferansens 
deltakerliste, og 
viser at deltakelsen i 
evalueringen er 
jevnt fordelt.  

Respondentene gir 
uttrykk for å være 
tilfreds med Thon 
hotellet. 
 
De som måtte bo på 
andre hoteller i 
Svolvær viser til 
forskjell på standard, 
og gir uttrykk for at 
det ikke var en 
ønsket situasjon, og 
at det må unngås til 
neste år. 
 
Det var noen 
utfordringer knyttet til 
booking av hotellrom 
fra 13.-til 14. juni, og 
samhandlingsavdelin
gen vil i samarbeid 
med Thon hotell 
Lofoten se på 
hvordan overnatting  
i forkant av 
konferansen kan 
gjøres smidigere. 
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Hvor fornøyd er du med pausene og matserveringen ? 

 
 
Respondentene gir svært positive tilbakemeldinger på maten generelt og pauseserveringen. 

Deltok du på festmiddagen ? 

 
 

38%
50%

7%

1% 3%

Svært fornøyd

Fornøyd

Verken eller

Misfornøyd

Svært misfornøyd

87%

13%

Ja

Nei

88 % av 
respondentene er 
fornøyde med 
pausene og 
matserveringen.  
 
De som ikke er helt 
fornøyd melder at de 
synes det var veldig 
tett program og for få 
pauser.  
 
Det blir vist til at 
"Langøkter" bør 
unngås og at det er 
viktig med pauser. 
 
30 % av 
respondentene melder 
om for lange økter og 
for lite pauser 

140 personer deltok 
på årets festmiddag, 
mot fjorårets 110. 
 
85 % av 
respondentene sier 
de vil delta på neste 
års festmiddag 
dersom de har 
anledning til det. 
 
Svolvær byorkester 
var leid inn som 
underholdning for 
kvelden, og Stein 
Alsos var kveldens 
konferansier.  
 
Respondentene har 
gitt gode 
tilbakemeldinger på 
maten og 
underholdningen, og 
understreker at det er 
viktig for helheten i 
konferansen at man 
har et slikt møtepunkt 
på kvelden. 
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Vil du anbefale konferansen til andre? 

 
 
 
 
Tema og arbeidsform som etterlyses til neste års konferanse. Dette skriver 
respondentene:  
 

• Var litt lite i forhold til somatikk. Kunne vært en ide om å ta med litt om 
fysioterapitjenesten og annen rehabilitering i kommunene med tanke på at pasienter 
skal behandles på laveste nivå. 

• En naturlig oppfølging for neste års konferanse vil være mestring, mestring etter 
akutte hendelser, mestring av langvarige/kroniske lidelser og stress. 
Primærhelsemeldingen og folkehelsemeldingen legger vekt på økt lærings- og 
mestringsaktivitet i primærhelsetjenesten, samtidig som spesialisthelsetjenestens 
ansvar for (sekundær)forebyggende helsearbeid er entydig, men ikke spesielt 
fokusert eller prioritert når det kommer til å dele kunnskap.  

• Merket meg at flere snakket om kompetanse og rekruttering som en utfordring. Her 
har vi noe som både kommune og spesialisthelsetjeneste har store fremtidige 
utfordringer i.  

• Neste år kunne det vært interessant å få kunnskap om bruk av velferdsteknologi - 
som tjenestestøtte og i brukers hjem - muligheter og utfordringer 

• Åpne for et bredere fokus, eller løfte frem andre aktuelle temaer. Bla har 
helseministeren beskrevet rehabilitering og læring- og mestring som sentrale 
områder fremover. 

• Savner noe mer foredrag spisset mot krysningspunktet 
spesialisthelsetjeneste/kommune, faglig samarbeid på tvers, og svingdørspasienter 
ved lokalsykehusene som gjerne oppstår på grunn av manglende samarbeid 
og/eller manglende kommunikasjon og/eller faglig uenighet 

• Savnet kommunens perspektiv og erfaringsutveksling. 
• Kanskje en privat institusjon med Helse Nord som oppdargsgiver blir invitert til å 

presentere sine tilbud, tverrfaglige rehabilitering/habilitering, virkemidler og deres 
bidrag til våre felles pasienter. Hvilken rolle kan en privat institusjon spille i 
samhandlingen ? 

 
                                 Velkommen tilbake til Samhandlingskonferansen 2017 
 

  

50%

41%

7%

0%
0%

1% Helt sikkert

Sannsynlig

Verken eller

Usannsynlig

Helt sikkert
ikke
Vet ikke

92 % av 
respondentene sier de 
vil anbefale 
konferansen til andre, 
og de øvrige vet ikke. 
 
Det sier vi oss 
fornøyd med, og 
satser på at vi klarer å 
lage et program som 
gjør at deltakere / 
respondenter får lyst 
å delta også ved neste 
års konferanse. 
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Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 14. juni 2016 
 
 
Sted : Svolvær – Thon Hotell 
 
 
Tidspunkt:  08:30 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 
ref.:2015/2726 
/SPP 

Si
de  1 



Tilstede:  Innkalt 
  

  

Adm. direktør Paul Martin Strand X 

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune (Leder) X 

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune F 

Ole Morten Teigan, rådmann Hadsel kommune F 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune X 

Solveig Nilsen, kommuneoverlege Flakstad kommune X 

Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune F 

Anne Grete Mosti, Gildeskål kommune X 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune X 

Nils Are Johnsplass, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune X 

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psyk.klinikken X 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin X 

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse X 

Harald Stordahl, klinikksjef Pre-hospital klinikk X 

Markus Jântti, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten X 

Gro-Marith Villadsen, medisinsk klinikk, Vesterålen X 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann X 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Karina Hjerde, LO F 

Mai Britt Allstrin F 

Gry Berit Alveness, LO X 

  

KS  

  

Guri Moen Lajord X 

  

Andre  

  

  

Jan Dag Ottemo, Vågan kommune (sak 27/2016)  

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten  

  

  

  

Side 2 av5 



  

  

  
Agenda: 
 
23/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
24/2016 Godkjenning av referat fra møtet 13.4.16 
25/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
26/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan. Prosess i Nordlandssykehuset 
27/2016 KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, pågående arbeid, utfordringer og 

oppgaver framover. 
28/2016 Revidering av tjenesteavtalene – statusrapport fra KSUet 
29/2016 Referat/oppsummering fra erfaringsmøtene med kommunene vår 2016 
30/2016 Læringsnettverk gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
31/2016 Administrerende direktør orienterer muntlig 
32/2016 Organisering av DPS – etteranmeldt sak 
33/2016 Referater 
 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
23/2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

24/2016 Godkjenning av referat fra møtet 13.4.16 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Referatet fra møtet 13.4 godkjennes 
 

25/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Som kommunal representant til arbeidsgruppa som skal utarbeide en regional 
plan for eldreomsorg velges  Elsa Kommedahl, Bodø kommune med  Berit 
Didriksen, Øksnes kommune som vara. 

26/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan. Prosess i Nordlandssykehuset 
 
 
Enstemmig  

 
Vedtak: 
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1. OSO får ny orientering i neste møte 12. september. 
2. For øvrig tas informasjonen om prosess til orientering. 

27/2016 KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, 
pågående arbeid, utfordringer og oppgaver framover. 
 
Saksbehandler: Guri Moen Lajord, KS 
 
Orientering ved Jan Dag Ottemo, koordinator KomUT nordre Nordland. 
  
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
2. OSO ber om at informasjon om KomUt gis i høstens erfaringsmøter. 

 
 
 

28/2016 Revidering av tjenesteavtalene – statusrapport fra KSUet 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. OSO slutter seg til behandlingsprosedyren for revidering av Overordnet 
samarbeidsavtale og de øvrige13 tjenesteavtalene. 

2. OSO anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å vedta revidert 
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr. 1. 

3. OSO er innforstått med at Overordnet samarbeidsavtale kan bli gjenstand for 
nye behandling i OSO. Dette avhenger av evt. henvisninger som måtte ble 
anbefalt/vedtatt i de øvrige tjenesteavtalene. 

 
 

29/2016 Erfaringsmøte med kommunene – vår 2016 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO betrakter erfaringsmøtene som gjensidige viktig i samhandlingsarbeidet, 
og ber om at både kommunene og helseforetaket bruker de punktvise 
merknadene i eget forbedringsarbeid. 

 
 
 

30/2016 Læringsnettverk gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 
 

1. OSO støtter satsingen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» og 
etablering av læringsnettverk i Salten/Lofoten/Vesterålen. 

2. OSO oppfordrer kommunene og helseforetaket til å delta i læringsnettverket. 

 
31/2016 Administrerende direktør informerer/orienterer muntlig 

 
Enstemmig 
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Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering 
 
 
 

32/2017 Organisering av DPS 
 
Saken ble lagt fram som tilleggssak. 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 

33/2016 Referater 
 

1. Utskrivningsklare døgn pr. 1.5.16 
2. Utskrivningsklare døgn pr. 1.6.16 (ettersendes) 
3. Samhandlingsavvik pr. 30.4.16 
4. Fagdag for leger i Lofoten – vår 2016 – program 
5. Brev til regionrådene – dialog 
6. Klinikksjefene – oppfølging av OSO-saker 
7. Helsedirektoratet – program besøk Lofoten 24.5.16 

 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering 
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God registrering  
forebygger ulykker  
og skader



Bakgrunn for registreringen

Skader er barn og unges største helseproblem, og vanligste døds
årsak for personer under 45 år. Skader rammer årlig 1012 prosent 
av befolkningen, medfører smerte og lidelse, og gir iblant varig mén. 
Til enhver tid er om lag 10 prosent av sykehussengene opptatt av 
pasienter med skader. 

Effektiv forebygging av skader og ulykker kan gjøres når man har 
oversikt over hvor og hvordan skadene skjer. I flere kommuner i Norge 
er antall skader og ulykker redusert etter målrettet innsats. Grunnlaget 
for forebyggingen er opplys ninger gitt av skadede pasienter. 

Helse og omsorgsdepartementet har bestemt at registrering skal 
gjennomføres ved alle somatiske sykehus i Norge og noen  utvalgte 
kommunale legevakter. Alle opplysninger som registreres er 
 konfidensielle og oppbevares og brukes i henhold til strenge regler 
for personvern. Denne registreringen er godkjent av  Stortinget og er 
hjemlet i Norsk pasientregisterforskriften ( Forskrift nr. 1389 fra 2007). 
I følge forskriften kan data  registreres uten samtykke fra pasient.

Registreringen

For alle skader skal det registreres noen viktige opplysninger 
i et  felles minimum datasett (se baksiden for oversikt). 
 Helsedirektoratet har utgitt en Veileder for registrering av data 
om personskader og personulykker (IS1793). Det skal i løpet av 2014 
lages en forenklet versjon av denne veilederen. 

Det er viktig at det enkelte sykehus/den enkelte legevakt lager gode 
rutiner som sikrer en hensiktsmessig arbeidsflyt, og dermed en god 
rapportering av personskader. Det er utviklet en brosjyre til pasienter 
for å informere om hvorfor skaderegistreringen er viktig. Brosjyren 
bør gjøres lett tilgjengelig for pasienter på venterom o.l.

Hvert sykehus har en superbruker som har god kjennskap til 
 registreringen av skader. Det er også en medisinsk ansvarlig ved 



hvert helseforetak. Disse er være informert om registreringen og 
klassifikasjonene. Spørsmål om registreringen kan stilles disse.

Sammen med øvrige pasientdata blir skadedataene sendt Norsk 
pasient register. Der blir de behandlet og er grunnlag for å utgi 
 periodisk statistikk, og brukes til forskning og analyser.

Datakvalitet

Det er «nye» skader som skal registreres. Når pasient kommer til 
kontroll eller annen tilleggsbehandling for samme skade, skal man 
ikke registrere datasettet på nytt. 

Alle pasienter skal ha en diagnose fra kapitel 19 i ICD10. For pasienter 
som er utsatt for skade/ulykke skal i tillegg opplysningene om skaden 
være registrert. 

Bruk av data

På nasjonalt nivå brukes data av helse og sektormyndigheter for 
å følge med på omfang og utvikling av skadebildet. På lokalt nivå 
vil kommuner bruke oversikter over skadebildet i kommunen til 
 forebygging. Særlig ber såkalte «Trygge lokalsamfunn» (se   
www.skafor.org) om slike oversikter. Den nye folkehelseloven 
 pålegger kommunene ansvar for å holde oversikt over helse
tilstanden,  herunder skadebildet. 

I tillegg til sentrale og lokale myndigheter er det mange fagfolk, 
journalister og forskere som ønsker informasjon om omfang av 
ulykker og skader i Norge.

Mer informasjon?

Har du behov for mer informasjon om skaderegistreringen, ta  kontakt 
med din superbruker, eller med Norsk pasientregister, 
 Helsedirektoratet, tlf. 24 16 30 00.



Skaderapporteringen skal komme i tillegg til den ordinære 
 dokumentasjonen som gjelder alle pasienter. Følgende skal  registreres:

 Skadedato og klokkeslett: Kan f.eks. gi opplysninger om 
 opphopninger av voldsskader i forbindelse med uteliv.

 Skadekommune: Gjør det mulig for kommunen å ha oversikt over 
alle skadene som skjer uansett om det er fastboende eller 
 tilreisende som blir skadet.

 Kontaktårsak skade: Teller opp antall ulykkesskader, volds skader 
og selvpåførte skader.

 Skademekanisme: Forskjellige skadetyper kan telles, for  eksempel 
fall, drukning.

 Skadested og aktivitet når skaden skjedde: Gjør det mulig å 
 klassifisere de viktigste ulykkestypene, for eksempel: Arbeids, 
hjemme, skole, sports, frilufts, utdannings, lekeplassulykker.

 Arbeidsulykkene skal registreres med hvilken bransje den skadde 
arbeider i. Dette gir en komplettering til myndighetenes arbeids
ulykkesregister. 

 Trafikkulykker skal registreres med om den skadde var bilist, syk list, 
fotgjenger o.l. Dette gir en komplettering til myndighetenes trafikk
ulykkesregister.

 Alvorlighetsgrad gjør det mulig å skille mellom småskadene 
og de alvorlige, noe som er viktig for å kunne prioritere 
 forebyggingstiltakene.

 Kartkoordinatorer er et dataelement som ikke er obligatorisk 
å registrere. Dette er en opplysning som gjør det mulig å 
 identifisere spesielt skadeutsatte steder  eksempelvis ved 
 fallulykker på glatt føre og trafikkulykker (black spots).



 

 
Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Kommunene 
Klinikksjefene 
KS 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2726/SPP 
 

Dato: 
22.06.2016 

  
Overordnet samarbeidsorgan(OSO) - invitasjon til å spille inn saker til neste 
møte 
 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO), har berammet sitt neste møte til 12.9.16. 
 
Saker som ønskes behandlet der må være sendt undertegnede innen 22. august. 
 
Jeg benytter samtidig anledningen til å takke for samarbeidet hittil i 2016, og ønsker alle en god 
sommer ! 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  
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18.08.2016

Til alle kommunene i Salten, Vesterålen og Lofoten
Til Nordlandsykehuset HF

lnvitasjon til læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

12014 -2015 gjennomførte KS og Kunnskapssenteret et læringsnettverksprogram for
helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene. Helse - og omsorgsdepartementet
har bevilget midler til videreutvikling av slike læringsnettverk, hvor også helseforetakene er med.
KS og Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, inviterer med dette Nordlandssykehuset HF og
alle kommunene i helseforetakets primærområde til deltakelse i læringsnettverk for gode
pasientforløp. Programmet vil bli gjennomført i samarbeid med Helse Nord RHF.
Læringsnettverket i nordre Nordland blir ett av totalt åtte nettverk nasjonalt.

Målgruppe og elementer i læringsnettverket
Målgruppen er eldre og kronisk syke med behov helse- og omsorgstjenester. Satsingen
vektlegger å flytte oppmerksomheten fra å spørre <<hva er i veien med deg> til <hva er viktig for
degu, utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen <Helhetlige pasientforløp i hjemmeb (HPH) i

Trondheim/Orkdalsregionen, samt systematisk oppfølging av forbedringsarbeidet.

Sentrale forbedri ngsområder:
. Overgang fra sykehus/kommunal institusjon til hjemmet eller etablering av tjenester for

nye brukere av hjemmetjenestene
. Kartlegging av hva som er viktig for pasientene og tildeling av tjenester ut fra dette
. Systematisk tverrfaglig oppfølging
. lnnhente pasientenes opplevelse og nytte av oppfølgingen

Framdriftsplan
Læringsnettverket starter med oppgaver og forberedelse tre måneder før første samling og
strekker seg deretter over en periode på 18 måneder. Deltakerne vil totalt delta på fire 2- dagers
samlinger. Kommuner og helseforetak får oppfølging før, under og etter oppstart gjennom
avklaringsmøter og telefonkontakt.

Tidslinje:

al '' l¡:r r i

'IMärs- rnãi
20!7

MellomBerìode

Nov 2O16 -
mars20tr7

Fo¡.beredelse

Nov 2017 -
aug 2018

Mellornperiode



Deltakelse og forankring
Vi inviterer kommuner og samarbeidende helseforetak til å delta med hvert sitt tverrfaglige
forbedringsteam, fra 3-8 deltakere, avhengig av organisasjonens størrelse. Det er ingen
deltakeravgift. Deltakerne dekker egne utgifter til reise og opphold på samlingene.

Påmelding og kontaktinformasjon
Se vedlagte påmeldingsskjema. Frist for påmelding er 16.09.2016.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med:

KS:

Guri Moen Lajord tlf. 91 38 45 27 ouri.moen.laiord@ks.no

Kun nskapssenteret i Folkehelseinstituttet:
Anders Vege tlf. 95 23 15 23 anders.veqe@fhi.no

Med vennlig hilsen

5,øtt þ'..t

Sigrid J

Kommunesektorens organisasjon Folkehe

Helse Nord RHF
Fylkesmannen i Nordland
Nord universitet
UiT Norges arktiske universitet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for kommunene og NLSH

Kopi:



 
                  Direktøren 
 
             
AMU-sak 46/2016  
Orientering - oppstart arbeid med strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset 
HF 
 

 
Vedlegg: 

 

Innstilling til vedtak: 
1. AMU tar saken til orientering 
2. AMU bes om å orienteres om fremdriften og resultater av det planlagte arbeidet 

 
 

INNLEDNING OG BAKGRUNN 

Nordlandssykehuset HF skal høsten 2016 starte opp med et arbeid skal munne ut i strategiplaner/-
dokumenter for NLSH i løpet av 2017. Dette arbeidet skal gjennomføres med involvering av ansatte og 
brukere. Sykehusledelsen vil med denne saken informere AMU om oppstart på utarbeidelse av mandat og 
organisering av arbeidet.  

Strategi og utviklingsplan for Nordlandssykehuset HF (NLSH) skal peke ut en retning for hvordan 
helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte et fremtidig behov for helsetjenester.  Det skal være en 
samlet plan som sammen med underliggende planer skal støtte opp om et overordnet felles mål. 
 
Utdrag fra nasjonal veileder for arbeidet med utviklingsplaner 
«De regionale helseforetakene skal i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a sørge for at 
personer med bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor 
institusjon.  
De regionale helseforetakenes ansvar innebærer bl.a. en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller 
forskrift.  
Helseforetakene er de regionale helseforetakenes viktigste virkemidler for å oppfylle «sørge for»-
ansvaret og står for hoveddelen av helsetjenestene.  
Utviklingsplanene i helseforetakene må således avspeile de regionale helseforetakenes samlede ansvar 
for spesialisthelsetjenester i regionen og understøtte «sørge for»-ansvaret.  
Arbeidet med utviklingsplanene i helseforetakene må ta utgangspunkt i de regionale helseforetakenes 
lovpålagte ansvar, nasjonale og regionale føringer og understøtte en tjenesteutvikling i regionene i tråd 
med framtidig behov for helsetjenester, god kvalitet og effektiv utnyttelse av samlede ressurser.  
Utviklingsplanen skal beskrive dagens situasjon, virksomhetens profil sammenlignet med andre 
helseforetak og hvilke strategiske og overordnede føringer som er gjeldende. Deretter beskrives hvilke 
trender som åpner for endringer før det gjøres en framskriving.  
Dette er grunnlaget for å velge utviklingsretning for virksomheten, og for å prioritere nødvendige tiltak.  
Samhandling, oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk er basis for utviklingsplanene.  

Saksbehandler:  Beate Sørslett, Gro-Marith Villadsen 
Dato dok: 16.08.2016 
Møtedato: 25.08.2016 
Vår ref:  2016/2334 
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Det overordnede målet er å legge til rette for god og framtidsrettet pasientbehandling og god bruk av 
ressurser. 
 
Utviklingsplanen vil typisk ha en planhorisont på 10-15 år. Økonomisk langtidsplan oppdateres hvert 
år, og denne prosessen starter alltid med en vurdering av virksomheten som bør baseres på 
utviklingsplanen.  
Langsiktige satsninger som krever investeringer vil innarbeides og prioriteres gjennom økonomisk 
langtidsplan.» 
 
 
Informasjon om det pågående arbeidet og bakgrunnsmateriale vil samles på foretakets internettside: 
https://nordlandssykehuset.no/om-oss/nordlandssykehuset-for-framtiden 
 
Her finnes bl.a nasjonal veileder for arbeidet med utviklingsplaner: 
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset%20for%20framtiden/Styresak%207
5-2016-1%20Veileder%20for%20arbeidet%20med%20utviklingsplaner%2c%20vedlegg%201.pdf 
 
 

PROSJEKTETS MÅL  

Hovedmål  

o Innen utgangen av 2017 skal det utarbeides strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset HF 
som inkluderer: 

o En kortversjon av strategidokumentet (toppdokument) 
o Hoveddokument som skisserer strategien for NLSH ca 10 år frem i tid, basert på nasjonal 

mal 
o Underliggende planer som støtter opp om strategisk utviklingsplan 

 
 

ORGANISERING 
 
Prosjekteier: 
administrerende direktør Paul Martin Strand 
 
Styringsgruppe: 
administrerende direktør 
medisinsk direktør 
fagsjef 
en foretakstillitsvalgt 
 
Redaksjonskomité 
Paul Martin Strand 
Beate Sørslett 
Gro-Marith Villadsen 
Tony Bakkejord 
Jan Terje Henriksen  
Trude Grønlund 
Øystein R Johansen 
Harald Stordahl  
Gro E Ankill 
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Referansegruppe: 
Referansegruppen vil ha jevnlige møter med redaksjonskomitéen for å orienteres om arbeidet og gi 
tilbakemelding.  Sammensetningen av referansegruppen vil fremgå av mandatet, men medlemmer her vil bl.a 
inkludere brukerrepresentant, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, representant fra OSO. 
 
 
Arbeidsgrupper: 
Det vil nedsettes arbeidsgrupper for å arbeide med ulike elementer av strategisk utviklingsplan.  
Sammensetningen av de ulike arbeidsgruppene vil variere basert på gruppens oppdrag. Deltagelse med 
involvering av både brukere, tillitsvalgte/verneombud, fagpersoner og ledere er sentralt i det videre arbeidet. 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Medlemmer av KSU 
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/917/LAR002 
 

Dato: 
17.06.2016 

Referat fra møte i KSU for pasientforløp i psykiatrien 
 
 
Tilstede: 
Lena Breivik, Bodø kommune 
Geir Jensen, Sortland kommune 
Kari Bøckmann, NLSH – Salten DPS 
Tarald Sæstad, NLSH – BUPA 
Desiree Høgmo, NLSH – Lofoten DPS 
Lena Arntzen, NLSH – Samhandlingsavdelingen 
Forfall: Lars Pleym Ludviksen, Vestvågøy kommune 
 
Sak 1: Presentasjonsrunde  
Gjennomført 
 
Sak 2: Hvordan forstår KSU`et oppgaven gitt av OSO, og hvordan tenkes den løst ? 
Det ble i møtet presisert at det er et viktig arbeide vi nå skal i gang med, og at prosessen må være grundig. Det er 
ikke optimalt å ta sak 2 over telestudio. Sett i lys av dette ble det bestemt at KSU`et skal møtes til et arbeidsseminar 
i Vesterålen 16.-17. august (lunsj-til-lunsj) Det vil på dette seminaret jobbes med sak 2.  
Det er enighet om at det er viktig å ha kjennskap til / lest igjennom vedlagte papirer / veiledere til neste arbeidsmøte 
/ arbeidsseminar: 
 
 

• Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning av pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunen 

• Arbeidsnotat fra arbeidsgruppa som har jobbet med pasientforløp i Vesterålen 
• Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet mellom fire 

kommuner i Lofoten og NLSH HF ved DPS Lofoten 
• Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 
• Sammen om mestring  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Lena Arntzen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 7542400 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 

https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2016/helsetilsynetrapport1_2016.pdf
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2016/helsetilsynetrapport1_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/410/Sammen-om-mestring-Veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-IS-2076.pdf.pdf


Sak 3: Møteplan 
Det er enighet om å ha kontinuitet i møtene, og det er derfor lagt opp til følgende møteplan: 
 
16.-17. august  
16.06 kl 09.00 – 17.06 kl. 12.00. Møtested Nordlandssykehuset Vesterålen, møterom 3.etg 
 
29. september  
10.30 – 19.00. Møtested Nordlandssykehuset Bodø. Møterom kommer vi tilbake til 
 
27. oktober 
10.30 – 19.00.  
Møtested Nordlandssykehuset Bodø. Møterom kommer vi tilbake til 
 
Sak 4: Valg av leder  
Lena Breivik, Bodø kommune er valgt til leder av KSU èt.  
 
 
Ref:  
Lena Arntzen, Rådgiver 
Samhandlingsavdelingen 
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Rekruttering i Nordlandssykehuset 2016-2020 
- strategier og tiltak 
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Innledning: 
 
Bakgrunn 
I følge «Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)» vil demografiske endringer medføre behov for økning av årsverk i helsetjenesten med 27 prosent 
fram mot 2030, og med 40 prosent fram mot 2040. Behovet for kvalifisert helsepersonell vil med dette medføre en rekrutteringsutfordring for de fleste 
helseforetakene. Helse Nord RHF har en særlig stor utfordring, ved at en større andel ansatte enn landsgjennomsnittet er mellom 55 og 67 år, noe som vil 
føre til en større aldersavgang de nærmeste årene. Det gjelder særlig faggrupper som spesialsykepleiere, enkelte legespesialister og 
hjelpepleiere/helsefagarbeidere (Kilde: Strategisk kompetanseplan Helse Nord, fase 1).  
 
Med utviklingen i medisinsk-teknisk utstyr, nye og avanserte behandlingsformer og moderne kommunikasjonsløsninger, vil fremtidens sykehus også ha 
behov for faggrupper som tradisjonelt ikke har vært benyttet tidligere, f.eks. fysikere, teknologer, farmasøyter, ingeniører og informatikere. I tillegg vil 
framskrivingene av befolkningens sykdomsutvikling påvirke hvilken kompetanse som skal utvikles, prioriteres og anskaffes. Lovendringer og nye 
rettigheter gir pasienter større valgfrihet, noe som øker konkurransen mellom offentlige helseforetak og private helsetilbydere om medarbeidere med 
riktig kompetanse. Den nasjonale helse- og sykehusplanen ber derfor helseforetakene styrke arbeidet med personellplanlegging, rekruttering og 
kompetanseutvikling, for å møte framtidens behov.  
 
For Nordlandssykehuset HF vil dette måtte medføre en bevisst og strategisk tilnærming til rekrutteringsutfordringer som spesifikt er gjeldende for 
foretaket. Det vil fordre en mer proaktiv og løsningsorientert holdning, aktivt arbeid med foretakets omdømme som attraktiv arbeidsgiver, og andre 
forhold som påvirker helsepersonells valg av arbeidsplass.  

 
I strategisk kompetansestyring er fire hovedområder sentrale. Disse er rekruttering, stabilisering, utvikling og 
avvikling av kompetanse. Områdene kan ikke ses atskilte, men henger sammen, påvirkes og utvikles i samspill. 
Ved å satse på stabilisering og vedlikehold av kompetanse, samt gi faglige utviklingsmuligheter til ansatte, vil en 
i større grad kunne beholde foretakets kritiske og betydningsfulle kompetanse. I takt med den medisinske og 
teknologiske utviklingen, vil det også være nødvendig å avvikle kompetanse som ikke lengre er av betydning for 
å nå Nordlandssykehusets mål. Rekruttering vil være en viktig og prioritert oppgave i arbeid med strategisk 
kompetanseutvikling og -planlegging, og må derfor betraktes som en delstrategi i Nordlandssykehusets 
overordnete kompetanseplan. Delstrategien som her omfatter rekruttering med tilhørende tiltaksområder, vil 
bli føyd inn i den strategiske kompetanseplan for Nordlandssykehuset når den foreligger. 
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For øvrig skal strategien være koordinert med foretakets overordnete målsetting, visjon, oppgaver og behov for kompetanse til enhver tid, samt tilpasset 
ulike lokale forhold i Nordlandssykehuset HF. Videre skal rekrutteringsstrategien revideres i tråd med og implementeres i det kommende arbeidet med 
strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset.  
 
Førende dokumenter som ligger til grunn for strategien er: 

o Strategisk kompetanseplan Helse Nord, fase 1 og 2 
o Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering 2016-2019 
o Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019), Meld. St.11 (2015-2016) 

 
 
 
Definisjon: 
Rekruttering har to funksjonsområder. Den ene funksjonen er prosessen som innebærer å tiltrekke kvalifiserte søkere til en stilling. 
Oppgavene består av profileringsaktiviteter, forarbeid og analyse av oppgaver, stillingsprofiler, kvalifikasjonskrav og hvordan vi skal nå den rette søker. 
Den andre funksjonen er selve utvelgelsesprosessen av aktuelle søkere. Det vil si den prosess og de metoder som anvendes for å velge ut den av de 
relevante kandidatene som skal tilbys den ledige stillingen. 
 
 
 
Overordnet mål: 
Nordlandssykehuset skal rekruttere fremtidens ledere og medarbeidere som har den rette kompetansen til å sikre riktige og trygge behandlingstilbud til 
foretakets pasienter. Rekrutteringsprosessen skal forankres i alle ledelsesledd og sikre at foretaket er konkurransedyktig i arbeidsmarkedet. 
  
 
For å nå dette overordnete mål, er to delmål definert.  
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Delmål 1: 
Nordlandssykehuset HF skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass som bidrar til at ønskede medarbeidere velger oss 
 
Utfordringsbilde for NLSH: 

• Det er behov for systematisk omdømmebygging og tydelig 
profilering av foretaket som arbeidsplass  

• Det er behov for å fremheve foretakets og regionens egenart 
som arbeids- og bosted 

• Rekrutteringsmulighetene som ligger i å være et 
utdanningssykehus er underutnyttet 

• Bedre samarbeid med vertskommuner om rekruttering 

• Mangel på engelskspråklig informasjonsmateriell som er 
nødvendig for å nå et internasjonalt arbeidsmarked 

 

 

Tiltaksområder: 
1. Utvikle omdømme og informasjon som bidrar til rekruttering og 

stabilisering av medarbeidere og ledere (employer branding) 
 

2. Utvikle og styrke samarbeid med kommuner  

 
3. Styrke - og bevisst bruke - Nordlandssykehuset rolle som utdannings- og 

forskningssykehus i rekrutteringsøyemed 
 

 
 

Tiltak: 
Tiltaksområde 1: 
Omdømme: 

o Bruke ansattes erfaring for å synliggjøre muligheter som arbeidstaker i Nordlandssykehuset 
 Bruke sosiale medier og offentlige rom til kunnskapsformidling fra fagmiljø og brukere av helsetjenesten 
 Bruke levende bilder og tekst som gir en konkret beskrivelse av jobbutøvelse. Materialet brukes også i annonsering og promotering 

av foretaket generelt 
o Utvikle plan for profilering og omdømme sammen med kommunikasjonsavdelingen og aktuelle klinikker, om det unike ved å bo og leve i 

Lofoten, Vesterålen og Salten 
 Gjengi ansattes oppfatning av det attraktive og unike ved å jobbe og bo i Nordland, gjennom bruk av filmopptak og tekster som 
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kommuniserer dette til aktuelle jobbsøkere 
o Åpenhet og nærhet  

 Utvikle konseptet bak” Nordlandssykehuset i Stormen” ved forelesninger og diskusjoner i offentlige arenaer ved alle lokalisasjonene 
Ledelse: 

o Forskningsbasert lederutvikling og lederopplæring som har fokus på medarbeiderstøtte, relasjonsledelse og kommunikasjonsferdigheter, 
tydelig lederskap og teamutvikling 
 Rullering av interne lederprogrammer for ledere på ulike ledernivå i foretaket 
 Deltakelse i eksterne lederutviklingsprogram som f.eks. Norsk topplederprogram, og lederutdanninger som f.eks. 

mastergradsutdanning i helseledelse ved Nord universitet 
 Deltakelse i ledermobiliseringsprogrammet, i regi av Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) 

 
Annet: 

o Tilby gode faglige utviklingsmuligheter i form av forskningsaktivitet, utviklende oppgaver og kompetanseheving, samt deltakelse i 
tverrfaglige nettverk og i samarbeid på tvers av spesialiteter 

o Utvikle og iverksette handlingsplaner med tiltak som styrker trivsel og et godt arbeidsmiljø 
o Utarbeide ordninger med arbeidsdeling av oppgaver fra en faggruppe til en annen 
o Arbeide for heltidskultur i foretaket ved å redusere antall deltidsstillinger slik at nytilsatte tilbys størst mulig stillingsstørrelse (jfr. 

Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene) 
o Videreutvikle en personal- og lønnspolitikk som stimulerer til rekruttering 
o Utarbeide engelskspråklig informasjonsmateriell for å nå et større, internasjonalt arbeidsmarked 

 
 

Tiltaksområde 2:  
o Iverksette felles prosjekter ved like rekrutteringsutfordringer 

 Felles tiltak rettet mot enkelte faggrupper 

o Utvikle en utvidet «velkomstpakke» som inneholder tiltak rettet mot lokalmiljøet, familieforhold og andre viktige samarbeidsområder i de 
ansattes bostedskommuner  
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Tiltaksområde 3: 
Utdanning og veiledning 

o Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om tilstrekkelig utdanningskapasitet, styrking av foretakets bestillerrolle, felles 
forskningsprosjekter med studentdeltakelse som er rettet mot foretakets kompetansebehov og gjensidig styrking av fagmiljøene 

o Styrke kvaliteten på veiledningen for å skape faglig interesse og trivsel, og dermed utløse ønske om å søke stilling etter endt utdanning 
 Opprette veilederfunksjoner hvor 1-2 sykepleiere/andre faggrupper har ansvar for en gruppe studenter  
 Søke årlige samarbeidsmidler fra Nord universitet og Norges arktiske universitet, rettet mot forbedring av veiledningskompetanse 
 Opprette kombinerte stillinger i samarbeid med universitetene 

o Ta godt imot studenter, lærlinger og utdanningskandidater, og tydeliggjøre gjennom praksisperioden verdien av at de utgjør våre fremtidige 
medarbeidere i Nordlandssykehuset 

o Forbedre og utvikle felles organisering av lærlingefunksjonen 
 Opprette eget opplæringskontor for ulike lærlinger i foretaket og ivaretakelse av Ivareta regional funksjon for helsefaglærlingene 
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Delmål 2: 
Nordlandssykehuset HF skal rekruttere rett kompetanse gjennom evidensbaserte rekrutteringsprosesser, og sikre kvalitet på aktuelle interne og 
eksterne medarbeidere 
 
Utfordringsbilde for NLSH: 

• Kunnskap om rekruttering er utilstrekkelig blant ledere, andre 
rekrutteringsansvarlige og tillitsvalgte  

• Språkutfordringer ved innleie og ansettelse av utenlandsk 
arbeidskraft 

• Utilstrekkelige rutiner for tildeling av bolig, samt at store deler 
av boligmassen har for dårlig standard til bruk i 
rekrutteringsøyemed 

• Utilstrekkelig oversikt over arbeidskraftreserven i foretaket 

• Dagens annonsering og profilering har begrenset 
rekrutteringseffekt, og når i mindre grad den ønskede 
målgruppen 

 

 

Tiltaksområder: 
1. Utvikle kunnskap om rekruttering for ledere, tillitsvalgte og andre som 

arbeider med rekruttering 
 

2. Utvikle og ta i bruk en verktøykasse som bidrar til å profesjonalisere og 
forbedre prosedyrer, metoder og rutiner for kompetanseprofilering, 
annonsering og utvelgelsesprosesser i rekrutteringsarbeid 

 
3. Ha særlig fokus på utsatte områder knyttet til rekruttering  
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Tiltak:  
Tiltaksområde 1: 

o Kompetanseheving om rekruttering for ledere, tillitsvalgte og andre med rekrutteringsansvar 
 Generelt om rekrutteringsarbeid 
 Intervjuteknikk og gode tilsettingsprosesser med fokus på god informasjon, rask behandling og gode opplevelse av intervjuet 
 Bruk av testverktøy og kompetanseprofilering 
 Analysearbeid, som jobbanalyse og verdikjedeanalyse 

 
 
 
 
 
Tiltaksområde 2: 

o Gjennomføre behovsanalyse/jobbanalyse forut for utlysning av ledige stillinger (kravspesifikasjon) 
o Alle som rekrutterer skal følge rekrutteringsprosedyrene 
o Utvikle og ta i bruk rekrutteringsverktøykasse 

 Mal for arbeidsflyt i hele rekrutteringsprosessen, fra beslutning om utlysning av stilling til ansettelse 

 Teknologiske verktøy og metoder 
 Beskrivelse av utvelgelsesmetoder og prosedyrer, blant annet for kompetanseprofilering 
 Annonseringsrutiner og beskrivelse av metoder 
 Forslag til bruk av ulike moderne og oppdaterte medier/kanaler for annonsering  

o Målrettet rekruttering av legespesialister og annen kritisk kompetanse 

o Modernisere og fornye prosessene slik at de sikrer rask saksbehandling ved ansettelser 

 Tid fra beslutning til kontrakt er snarest 

 Endre og fornye arbeidskontrakt i tråd med dagens og fremtidens håndtering av ansettelser 

o Forbedre samhandling mellom ansvarlige aktører i rekrutteringsarbeidet 
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 Styrke samarbeidet ved tydelig arbeidsfordeling mellom bidragende parter, som HR-ansvarlige og ledere 

 Ha tilgang på kompetent stabsstøtte i rekrutteringsprosessen, samt forbedre og utvikle dagens støtteordning  

 Opprette klinikkvise rekrutteringsteam  

 Etablere lokal rekrutteringskompetanse i Lofoten og Vesterålen 

 
Tiltaksområde 3: 

o Etablere språkskole for utenlandske ansatte i Nordlandssykehuset 

 Samarbeid med ekstern leverandør av språkundervisning 

 Tilpasset fagspråk og klinikkenes behov 

o Utarbeide strategi for utleie av egnede boliger i samarbeid med Senter for drift og eiendom 

 Sørge for tilfredsstillende botilbud, spesielt til ansatte i rekrutteringssvake stillinger 

 

o Særlige rekrutteringsutfordrende grupper/stillinger 

 HR-avdelingen prioriterer og tilbyr lederstøtte spesielt i disse tilfeller 
 Stipendordning for utvalgte grupper, for eksempel til studenter i siste utdanningsår, mot forpliktelse om at de begynner i foretaket 

etter endt utdanning.  
 Bruke de aktuelle gruppers fagnettverk for målrettet innsats mot disse, med mål om å rekruttere herfra. Ved rekruttering av for 

eksempel legespesialister skal tilsatte overleger/legespesialister være aktive bidragsytere i rekrutteringen 
 Deltakelse i ulike rekrutteringsarenaer (messer o.l.) spesielt rettet mot utvalgte, kritiske kompetanseområder 
 Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om rekruttering av studenter til de mest rekrutteringsutfordrende fagområder, for 

eksempel til videreutdanning/masterutdanning innen operasjons-, intensiv-, barne-, anestesi-, og kreftsykepleie 
 Iverksette rekrutteringsprosjekter i forhold til særlig utfordrende faggrupper, eks enkelte legespesialister, bioingeniører, sykepleiere 

og merkantil personell 
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o For å imøtekomme den nåværende og fremtidige sykepleiermangelen, prioriteres oppstart av et prosjekt høsten 2016 rettet 
mot denne gruppen  
 Prosjektet vil inneholde undersøkelse og analyse av fag- og arbeidsforhold som grunnlag for prosjektets satsingsfelter 
 Ha fokus på tiltak rettet mot blant annet anvendelse av arbeidskraftreserven, arbeidsmiljø, arbeidstid, 

stillingsstørrelser, fagutvikling og omdømmebygging 
 Beholde og legge til rette for tidligere gruppe 1 tjeneste for LIS i flest mulig spesialiteter 

 
 
 

 HR- Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering, 09.08.2016 
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Forskningsrådets evaluering av 
samhandlingsreformen 
Generelt: 

Norges Forskningsråd publiserte i juni 2016 en sluttrapport om evalueringen av samhandlingsreformen. 
Her er resultatene fra de mange delprosjektene som har pågått siden 2012 sammenstilt. Evalueringen 
dekker et bredt spekter av de elementer som inngår i reformen, uten at den kan sies å dekke alle 
elementene med samme dybde og grundighet. Sluttrapporten vurderes å gi et godt bilde av prosesser og 
resultater i perioden 2012-2015, men må likevel tolkes med en viss forsiktighet. Det tas forbehold om at 
observasjonstiden er kort for en langsiktig retningsreform, og at det dessuten kan være vanskelig å 
vurdere hvilke endringer som skyldes reformen og hva som kan skyldes andre endringer og makrotrender i 
samme periode. Videre konstateres enkelte begrensninger ved de temavalg som er gjort av forskerne; at 
flere tema kan være underbelyst fordi det ikke meldte seg interessenter blant forskerne (søknadene), 
eksemplifisert med mangel på forskning om bruk av faglige virkemidler for å realisere reformens 
målsettinger. Dette til tross, vurderes publikasjonen som en nyttig underveisrapportering av første etappe 
i et lengre løp. Det vil i det følgende redegjøres for de viktigste resultatene: 

Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner: 

Det konstateres at det er små variasjoner i innholdet i de avtaler som er inngått, at det er etablert 
samarbeidsorganer i alle foretaksområder og at kommunene bare i liten grad har benyttet seg av de 
muligheter loven gir for lokale tilpasninger. Dette forklares delvis gjennom nasjonale føringer i form av 
veileder og maler, men også gjennom den standardisering som fulgte av samordningsprosesser mellom 
RHFer, HFer og KS på regionalt nivå. Det forventes ellers at neste generasjon av avtaler vil bli noe mer 
individuelt tilpasset. 

I rapporten vurderes samarbeidet generelt som godt, men uten at det har skjedd store endringer som 
følge av avtalene. Samarbeidet har fungert best der det allerede var initiert i forkant av reformen, og der 
kommunene organiserte seg innbyrdes som motmakt mot store og godt organiserte foretak. Kommunene 
opplever heller ikke at samarbeidsavtalene har ført til større likeverd i samarbeidet, og at sykehuslegene 
fortsatt har definisjonsmakten i beslutninger som angår utskrivningsklare pasienter. Det er i hele tatt 
denne pasientgruppen som utgjør det største stridstema, og som oftest havner i tvistenemnda.  

Det er nedfelt i lovverket at pasient- og brukererfaringer skal inngå i arbeidet med planlegging og 
organisering av tjenestetilbudet. Forskningen viser varierende brukermedvirkning i samarbeidet og at 
pasient- og brukermedvirkning er helt fraværende i samarbeidsavtalene.  

Økonomiske virkemidler for styring 

Rapporten konkluderer entydig om at det kommunale betalingsansvaret for utskrivningsklare pasienter 
har hatt stor betydning for kommunenes villighet til å ta imot disse pasientene, og for reduksjon av 
liggetiden og antallet liggedøgn ved sykehus. Det kan likevel ikke dokumenteres noen signifikant økning i 
antallet reinnleggelser eller noen økning av mortaliteten. Samtidig kan det dokumenteres en vesentlig og 
ikke-tilsiktet økning i antallet sykehusinnleggelser, men uten at dette i kausal forstand kan tilbakeføres til 
reformen som sådan.  

Det kan ikke påvises noen effekt av den kommunale medfinansieringen av spesialisthelsetjenester, 
ettersom det ikke kan spores noen reduksjon i forbruk av medisinske spesialisttjenester. På den annen side 
har statstilskuddene til kommunene ført til en signifikant vekst i kommunenes budsjetter for pleie og 
omsorg, men heller ikke dette har noen dokumentert effekt på sykehusforbruket.    
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Helhetlige pasientforløp 

Flere kommuner og helseforetak har utarbeidet diagnosebaserte pasientforløp, men disse ble opplevd som 
lite tilpasset den kommunale virkeligheten, og derfor i liten grad benyttet for forløp utenfor sykehus. 
Derimot synes mer generiske og diagnoseuavhengige pasientforløp å passe bedre for denne delen av 
forløpet, særlig for pasienter med sammensatte lidelser. Når 9 av 10 pasienter som utskrives fra sykehus 
med behov for kommunale tjenester har multisykdom, sier det noe om kommunenes etterspørsel etter 
generiske pasientforløp.  Det konkluderes ellers med at brukererfaringer i liten grad er trukket inn i 
arbeidet med forløp, og at brukerne i det hele tatt har hatt en svak medvirkning og deltagelse i 
samhandlingsprosessene. Kommuneledelsen vurderes heller ikke til å ha hatt noe utpreget pasientfokus i 
sitt arbeid med reformen, i en fase der hensynet til økonomi og organisering har hatt prioritet.  For øvrig 
påpekes at reformen også inneholder elementer som kan motvirke helhetlige pasientforløp, bl.a gjennom 
oppstykkede opphold på intermediæravdelinger.  

Folkehelse og forebygging 

Forskningen viser at reformen har bidratt til at kunnskapsinnhenting om folkehelse har skutt fart; over en 
tredel av kommunene har utarbeidet oversikter over folkehelseutfordringer, og tre firedeler mener at 
reformen har ført til en styrking av kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid, samtidig som 
folkehelsetemaer har fått økt oppmerksomhet i de kommunale planprosessene. Generelt vurderes 
folkehelsearbeidet å ha fått et mer tverrsektorielt preg, og at arbeidet har fått større legitimitet og 
gjennomslag i sektorer utenfor helsetjenesten. Der kommunene har ansatt folkehelsekoordinator i hel 
eller tilnærmet hel stilling, får dette arbeidet størst gjennomslag; andelen kommuner med 
folkehelsekoordinator har dessuten økt vesentlig (fra 60 til 85 prosent). Det dokumenteres ellers økt 
satsing på kortidsforebygging, bl.a. gjennom etablering av frisklivssentraler, og økt lokalt samarbeid med 
frivillige organisasjoner.  

Interkommunalt samarbeid mv 

Selv om kommunene står fritt mht valg av organisasjonsmodell, har hele to tredeler av alle kommuner i 
praksis valgt å inngå i interkommunale samarbeidsordninger omkring helsespørsmål. Særlig er det et 
utbredt samarbeid om legevakt (346 kommuner), og i betydelig grad også rundt KAD-plasser. På nasjonalt 
nivå er slike samarbeidsmodeller er åpenbart den foretrukne organisasjonsmodell for etablering av denne 
tjenesten. Det siste redegjøres nærmere for i eget avsnitt (nedenfor).   

IKT som virkemiddel fort samhandling 

IKT ble lansert som et viktig virkemiddel for å oppnå bedre kommunikasjon med pasienter og på tvers av 
faggrupper, avdelinger og forvaltningsnivåer, med sikte på bedre ivaretagelse av kvalitet, pasientsikkerhet 
og helhetlige pasientforløp. Her har reformen hatt god støtte av meldingsløftet, og det er i løpet av 
perioden gjort store forbedringer i den elektroniske, meldingsbaserte kommunikasjon mellom kommuner/ 
fastleger og sykehus. Blant nytte-effektene nevnes mindre venting på telefon, raskere tilgang til riktig 
personell, mindre avbrudd og færre misforståelser enn tidligere. De største forbedringer gjelder pleie- og 
omsorgsmeldinger. Men heller ikke på dette feltet har forbedringene i noen vesentlig grad inkludert 
kommunikasjon med pasientene. Der det er etablert trepartskonsultasjoner rapporterer både pasienter og 
leger at disse oppfattes som effektive og rasjonelle fordi de bidrar til raske avklaringer. På landsbasis 
benyttes videokonferanser mellom fastleger og spesialister i liten grad, bortsett fra i Helse Nord der dette 
er i utstrakt bruk.  

Samhandlingsreformen i internasjonalt perspektiv 

Et av delprosjektene belyser samhandlingsreformen i et internasjonalt perspektiv. Det konstateres at 
mange av de problemer og utfordringer som reformen springer ut av, er felles for mange land: det gjelder 
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særlig organisasjonsproblemer i helsetjenesten som følge av flere eldre og kronisk syke pasienter med 
behov for mer sammenhengende pasientforløp i ellers stadig mer fragmentert og spesialisert 
helsetjeneste. I flere land (Danmark, Sverige, England, Nederland) er det også fellestrekk ved de 
løsningene som søkes, særlig i form av desentralisering av oppgaver og ansvar til det det 
lokale/kommunale nivået. Særlig har det danske reformen fra 2007 vært modell for den norske 
samhandlingsreformen.  

Kommunale akutte døgnplasser (KAD).  

Målsettingene med KAD-plasser har vært å gi pasientene et likeverdig tilbud i regi av kommunene 
nærmere pasientenes bosted, men også å redusere behovet for akutte sykehusinnleggelser.  Forskningen 
viser at hele 70 prosent av KAD-plassene drives som interkommunale ordninger. Effekten av KASD-
plassene på sykehusinnleggelser er imidlertid variabel; bare der de kommunale akuttsengene har hatt god 
tilgang til legetjenester er det dokumentert noen signifikant reduksjon i innleggelsene (ca. 2,5 prosent 
færre innleggelser).  Denne effekten er størst for pasienter over 80 år og for visse kroniske sykdommer 
(astma, KOLS og angina), mens det ikke observeres noen nedgang for andre (hjertesvikt, diabetes og høyt 
blodtrykk). I rapporten pekes det på at ordningen med KAD-plasser fortsatt er i en etableringsfase, og at 
det har vært innkjøringsproblemer, men at ordningen forventes å gi mer positive effekter på lengre sikt.  

Vurderinger og anbefalinger.  

Styringsgruppen for Forskningsrådets evalueringsprosjekt har, på grunnlag av forskningsrapportene, 
oppsummert sine vurderinger og anbefalinger. Innledningsvis konstateres det at både helseforetak og 
kommuner lojalt har fulgt opp reformens intensjoner gjennom de tiltak som er iverksatt. Reformen 
vurderes som en realisering av de visjoner om desentralisering som kom til uttrykk i det såkalte LEON-
prinsippet på midten av 1970-tallet. De konkrete forbedringer knyttes til reduksjon i liggetid (færre 
utskrivningsklare pasienter), bedring av akutt-tilbudet, økt oppmerksomhet rundt folkehelse og 
forebygging, samt forsterket og mer fleksibel samhandling mellom helseforetak og kommuner.  Det 
uttrykkes derimot større tvil om reformen har hatt noen effekt mht å legge til rette for mer helhetlige 
pasientforløp. Samlet vurdert har nok reformen hatt størst gjennomslag på ledelsesmessig og 
administrativt nivå, mens det er større variasjon mht effekten på det faglige samarbeidet på tvers av 
nivåer.    

Styringsgruppen peker på fire mulige områder som bør vies større oppmerksomhet: 1) samarbeidsavtalene 
mellom helseforetak og kommuner; 2) fastlegenes plass i reformen; 3) hensynet til pasient- og 
brukermedvirkning; 4) bedre utnyttelse av digital teknologi i pasientkonsultasjoner.  
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Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av 
samhandlingsreformen – råd på veien videre 
Det nasjonale nettverket for implementering av samhandlingsreformen peker i denne rapporten på en 
rekke tiltak som bør vurderes for å nå reformens mål om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte 
helsetjenester av god kvalitet. 

Nettverket gir følgende råd for å nå målene i reformen: 

1. Folkehelse må følges tettere opp mot miljø og bærekraft, og kommunene må 
sikres tilgang til spesialisthelsetjenestens kunnskap innen forebygging og 
folkehelse. 

 
2. Skal kommunene ta ansvar for en større del av de samlede omsorgstjenestene, 

må finansiering av tjenestene være i tråd med oppgaveoverføringen og det må 
etableres insentiver for at kommunene skal overta oppgaver fra sykehusene.  

 
3. Spesialisthelsetjenesten må samarbeide tettere med kommunene for å sikre 

rett pasient på rett sted til rett tid, ved å bygge opp desentraliserte og 
ambulante tjenester som støtter opp under kommunale tjenester. 

 
4. Kommuner og sykehus må utvikle helhetlige pasientforløp fra hjem til hjem der 

også allmennlegetjenester og akutt-tilbud i kommunene er integrert. 
 

5. Kommuner og spesialisthelsetjenester bør samarbeide om bruker-medvirkning 
for å bygge «Pasientenes helsetjeneste» og ta i bruk brukerundersøkelser på 
tvers av nivåene.  
 

6. Ledere på alle nivåer må bevisst arbeide mot kultur, holdninger, 
kompetansebygging og rekruttering for å sikre oppfølging av målene i 
samhandlingsreformen.  
 

7. Det bør innføres felles IKT-systemer som letter utvekslingen av 
pasientinformasjon på tvers av nivåene. 

 
8. Sykehus og kommuner bør ha likelydende lovkrav for gjensidig veiledningsplikt, 

utdanning og forskning. 
 
9. Kommunene bør etablere overordnede strukturer som gjør det mulig for den 

enkelte kommune å ta ansvar for forskning. 
 

10.  
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11. Utdanningssektoren må i dialog med kommunene og spesialisthelsetjenesten 
sikre at innholdet i grunn- og videreutdanningene er i tråd med praksisfeltets 
behov.  

 

Det nasjonale nettverkets vurdering av utfordringsbildet 

Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Folkehelsesatsingen 

Utvikling i folkehelse er tett knyttet til politikk og velferdsutvikling. Ny lovgivning fra 2012 styrket 
kommunenes, sykehusenes og statens ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle 
samfunnssektorer. Den forskningsbaserte evalueringen av samhandlingsreformen viser at folkehelse er 
kommet høyere på dagsorden enn tidligere, men at effektene eventuelt først vil vises på lengre sikt. 
Nettverket har registrert at mål om økt satsing på folkehelse oppleves som nødvendig og riktig i 
kommunene. 

 

Utfordringer 
 

• Folkehelse sees ikke i tilstrekkelig grad som et sektorovergripende ansvar 
• Kommunene mangler analysekompetanse for strategisk planlegging og prioritering knyttet 

til folkehelse 
• Det mangler økonomiske insentiver for å prioritere folkehelsearbeidet høyere 
• Utfordringer blant barn og unge kommer til syne gjennom høyt frafall i videregående skole 

(Norge har vesentlig høyere frafall enn gjennomsnittet OECD-landene) 
 

Forebyggende helsetjenester 

Helsetjenestene skal ikke bare behandle syke, men også forebygge sykdom. Gode forebyggende 
helsetjenester er en forutsetning for å lykkes med reformens mål, og NCD-strategien (2013- 2017) 
vektlegger arbeidet med både primær – og sekundærforebyggende tiltak i helsetjenesten. Så langt er det 
etablert mer enn 220 frisklivssentraler i Norge, for blant annet å kunne gi råd og veiledning knyttet til 
ernæring, fysisk aktivitet og røyk. Noen av disse har også et utvidet tilbud knyttet til psykisk helse og rus. 
 

Utfordringer 
 

• Manglende dokumentasjon av frisklivssentralenes effekt er en utfordring med tanke på varig 
finansiering 

• Det finnes ingen samlet database over forebyggende arbeid i regi av pleie og omsorg, fastleger, 
helsesøstre og andre som kan analyseres og danne grunnlag for satsing og prioritering 

• Spesialisthelsetjenestens kunnskap om årsaker og konsekvenser av skader og sykdommer er 
ikke tilgjengeliggjort i stor nok grad 

• Helsestasjon og skolehelsetjeneste er ikke i tilstrekkelig grad prioritert lokalt, til tross for 
statlig styrking 

• Det er manglende kompetanse på å avdekke hjelpebehov både blant barn i barnehage og hos 
eldre mennesker 
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• Det har vært lite fokus på forløp som omfatter forebygging 
 

Mange forebyggende tiltak gir først effekt etter mange år. Da er det viktig at vurderingen av hvilke tiltak 
man skal iverksette er kunnskapsbasert 

 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er det legevakttjenesten som har vært 
tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp 24/7. De øvrige helse- og omsorgstjenestene har tradisjonelt 
vært en «elektiv» tjeneste som man må søke om ved behov. Det gis i utstrakt grad 24/7-
tjenester innenfor omsorgstjenesten men stort sett begrenset til pasienter med vedtak om 
tjenester. 
Sentralt for lovkravet om kommunale øyeblikkelig hjelp-døgntilbud har vært å stimulere til en 
24/7-kultur mht vurdering av behov, tildeling av alle typer kommunale helse- og 
omsorgstjenester og å kunne iverksette tjenestetilbudet straks når det er behov for dette. 
Først da vil kommunale helse- og omsorgstjenester kunne være reelle alternativ til øyeblikkelig 
hjelp innleggelse på sykehus. 
 

I den forskningsbaserte evalueringen av samhandlingsreformen påpekes at pasienter som 
tidligere ble skrevet ut fra sykehus til hjemmet nå ofte legges inn på kommunale korttidsplasser 
før de kommer hjem og at forløpene på denne måten for enkelte pasienter kan ha blitt mer 
oppstykket enn før. I tillegg pekes det på at utfordringen med utskrivningsklare pasienter ikke er 
løst over alt, at antall reinnleggelser kan ha gått opp, at kommunale øyeblikkelig hjelp-senger 
mange steder ikke benyttes og at samarbeidsavtalene kanskje ikke har hatt noen særlig effekt. 
Erfaringene som er delt i nettverket har gitt et bilde av at samarbeidsavtalene bør forenkles, 
men at avtalene og samarbeidsorganene har bidratt til et bedre samarbeid. 
 

Utfordringer 
 

• Det er for stort fokus på senger fremfor andre typer kommunale helse- og omsorgstjenester når 
det gjelder kommunens heldøgns akuttilbud som alternativ til sykehusinnleggelse. Noen ganger 
kan for eksempel ambulante besøk fra hjemmesykepleien være et godt alternativ til bruk av 
sykehus eller kommunale akutt døgntilbud. 

• Det er lav utnyttelsesgrad av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser mange steder 
• Fastlegene oppleves ikke å være en integrert del av helsetjenesten 
• Fastlegeforskriften er ikke i tilstrekkelig grad kjent og tatt i bruk av kommunene som er 

ansvarlig for tjenestene 
• Mange kommuner opplever at de har fått overført oppgaver og krav uten at finansieringen 

har stått i forhold til dette 
• Etter bortfall av kommunal medfinansiering mangler det økonomiske virkemidler som 

stimulerer til å dempe bruken av sykehustjenester 
• Det er fortsatt utskrivningsklare pasienter i norske sykehus som venter på et kommunalt tilbud 

og som forskyver andre pasienter 
• Omsorgsbegrepet oppleves som et altomfattende og diffust begrep 
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Spesialisthelsetjenesten 

Nasjonal helse- og sykehusplan har søkt å legge pasientenes behov til grunn og Stortinget får i denne 
en tydeligere rolle i å fastsette overordnede prinsipper og ønsket utvikling. Planen legger opp til 
oppgavedeling, arbeid i nettverk og effektiv bruk av ressursene innen spesialisthelsetjenesten. 
Spesialisthelsetjenesten skal sentralisere det som må sentraliseres og desentralisere det som kan. Dette 
vil få føringer for samhandling både internt og eksternt. 
 

Gjennom samhandlingsreformen fikk sykehusene et nytt ansvar for helsefremmende og forebyggende 
arbeid, og det er klare forventninger til at spesialisthelsetjenesten skal bidra til at kommunehelsetjenesten 
skal kunne håndtere en større del av det samlede helsetjenestetilbudet. 
 

Utfordringer 
 

• Prioritering av tjenester, behandling og forløp på enkeltområder kan gå på bekostning av andre 
pasientgrupper 

• Kompetansen følger ikke pasienten i tilstrekkelig grad ved utskriving fra sykehus til 
kommunehelsetjenesten 

• Ambulant virksomhet er i liten grad finansiert 
• Det er stor variasjon i behandlingstilbud, henvisningspraksis og 

utskrivningspraksis 
• Internhenvisninger og kontroller gjør at spesialisthelsetjenesten selv rekrutterer 

pasienter som kunne vært hjulpet i kommunene 
 
 

Helhetlige tjenester 

Gode helhetlige pasientforløp som beskriver både den kommunale delen av et forløp, forløpet i sykehus 
og overgangene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten vil bidra til at pasienter opplever god 
kvalitet og samhandling i tjenestene. Kommuner fra hele landet deltar i læringsnettverk for å utvikle 
gode pasientforløp (HPH), i regi av KS med bistand fra Kunnskapssenteret. Sykehusenes arbeid med 
pakkeforløp og standardiserte pasientforløp er en del av de helhetlige pasientforløpene. 
 

Pasientenes helsetjeneste innebærer en ny og myndiggjort pasientrolle i helsevesenet, basert på at 
«ingen avgjørelse skal tas om meg, uten meg». All behandling av pasienten skal understøtte pasientens 
mestring av egen helse. Faktisk brukermedvirkning på systemnivå krever at brukerne settes i stand til å 
ha en reell påvirkning ut ifra et systemperspektiv og ikke kun egne erfaringer. 
 

Utfordringer 
 

• Brukers påvirkning på egen behandling er for lite i fokus og det er liten grad av 
brukermedvirkning i pasientforløpene og ellers i tjenestene 

• Pasientforløp i sykehus har hatt fokus på forløpet innad i sykehuset 
• Det er lite eller ingen dialog mellom de ulike brukermedvirknings-organene i kommuner 

og på sykehus 
• Det er uklar ansvars – og oppgavefordeling på rehabiliteringsfeltet, og overføring av 

oppgaver har mange steder skjedd før kommunene har fått bygd tilstrekkelig 
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kompetanse og kapasitet 
• Manglende funksjonalitet på IKT er en begrensende faktor i samhandling, samtidig 

som at meldingsutvekslingen fungerer bra 
 

Samarbeidsavtalene mellom sykehus og kommuner er omfattende og lite kjent 

Organisasjon, ledelse og kompetanse 

Norsk helsetjeneste består av ca 230 000 årsverk hvor de ansatte skal yte tjenester til pasientenes beste. 
I et samhandlingsperspektiv, er det en utfordring at kommunenes helse- og omsorgstjeneste er 
organisert gjennom autonome kommuner, mens spesialisthelsetjenesten er organisert gjennom statlig 
eierskap. Dette krever god kunnskap om hverandres organisasjoner for å sikre god samhandling. 
 

Den demografiske utviklingen betyr at både kommunale helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenestene i årene som kommer må yte flere og bedre tjenester med relativt sett færre 
ansatte. En organisasjonskultur preget av heltidsstillinger virker positivt både i fht kvalitet, 
pasientsikkerhet og rekruttering. Effekten av dagens arbeidstidsordninger må vurderes og nye 
arbeidstidsordninger utvikles for å sikre en heltidskultur. Dette vil kreve en større innsats nasjonalt. 
 

Utfordringer 
 

• Prioritering av samhandling står i fare for å bli svekket når 
implementeringsperioden av samhandlingsreformen er slutt 

• Det er store kulturforskjeller mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste 
• Planlegging av tjenestene skjer i liten grad på tvers 
• Siloorganisering vanskeliggjør koordinerte tjenester både internt og eksternt 
• En stor andel deltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten hemmer kontinuitet 

og kvalitet 
• Det er manglende insitament til å jobbe i team både innad i tjenestene og mellom 

tjenestenivåene 
 

Utdanning, forskning og innovasjon 

Forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for å kunne møte sentrale utfordringer i helse- og 
omsorgstjenestene i årene som kommer. Dette medfører at forskningskompetansen i 
kommunesektoren må økes, og forskning må inngå som en like naturlig del av samfunnsoppdraget til 
kommunene som hos spesialisthelsetjenesten. Forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester bør 
i større grad bli behovsdrevet og kommunene må derfor komme mer i førersetet mht hva det skal 
forskes på. Forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester bør skje i regi av kommunen eller 
sammen med kommunen. 
Det bør etableres økonomiske insentiver for forskning i kommunesektoren. 
 

Utdanningstilbudet i universitet og høgskoler må stå i samsvar med og møte utfordringene til både 
kommuner og helseforetak. Dette innebærer at innholdet i utdanningene må endres i takt med 
forventede behov i tjenestene. Det må også stimuleres til innovasjon i helsesektoren, gjennom økt 
kunnskap om dette i grunn- og videreutdanninger. 
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Utfordringer: 
 

• Mange kommuner er for små til å jobbe strategisk med utdanning, forskning og innovasjon, 
samtidig som det både er en forventning om og et behov for mer forskning i kommunesektoren 

• Høgskolesektoren er i stor grad innrettet mot spesialisthelsetjenestens behov og i mindre grad 
mot kommunesektoren, og dette kan blant annet føre til at nyutdannede fortrekker 
spesialisthelsetjenesten 

• Det er manglende samhandlingskompetanse hos fagfolk både i spesialisthelset5jenesten og 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

• Innovasjon er i stor grad rettet mot ny teknologi og i mindre grad mot effektivisering afv 
tjenestene 
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Helsetilsynets rapport om utskrivning av pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten til kommune 
På grunnlag av et landsomfattende tilsyn gjennomført i løpet av 2015, publiserte Helsetilsynet i mars 2016 
en rapport om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette tilsynet ble 
gjennomført i 19 helseforetak og 37 kommuner. Oppsummeringen er basert på disse 56 tilsynene. I 36 av 
disse tilsynene konkluderte fylkesmennene med lovbrudd, mens det i 23 tilsyn ble påpekt klare 
forbedringsområder. I noen av tilsynene ble det konkludert med både lovbrudd og forbedringsområder.  

Utvalget av helseforetak og kommuner det er gjennomført tilsyn med er ikke representativt. Funnene kan 
derfor ikke generaliseres til landet som helhet, men beskriver situasjonen på de undersøkte områdene i de 
virksomhetene som har hatt tilsyn. Som ledd i tilsynet ble et utvalg av pasienter og fastleger invitert til å 
delta ved å besvare et spørreskjema om sine erfaringer. Det redegjøres i der følgende for de viktigste funn 
og vurderinger som fremkom gjennom tilsynene.  

 

Tilsynsmessige vurderinger 
 
Denne rapporten er basert på tilsyn gjennomført ved 56 virksomheter, 19 helseforetak og 37 
kommuner. De 36 virksomhetene hvor det er påpekt lovbrudd vil bli fulgt opp av fylkesmennene til 
forholdene er brakt i orden. 
 

Samhandlingsreformen – en god stund til målene er nådd 

Det landsomfattende tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om be- handlingen på 
sykehuset og hva som skulle skje når de kom hjem. Tilsynet viste også alvorlig svikt i samhandlingen 
mellom sykehus og kommune. Den forsknings- baserte evalueringen av reformen viser blant annet 
at pasientforløpene har blitt mer oppstykket enn tidligere. Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av 
samhandlings- reformen konkluderer også med at kvaliteten på tjenestene må bli bedre. 
 

Mangelfull styring og ledelse 

Det er et krav at alle som yter helsetjenester skal ha et styringssystem som sikrer faglig forsvarlige 
tjenester. Dette omfatter å planlegge, iverksette, kontrollere og korrigere tjenestene. Når det 
gjelder samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenesten, vil samarbeidsavtaler og retningslinjer være sentrale deler av 
styringssystemet. 
 

Alle virksomhetene hadde inngått samarbeidsavtaler og avtalt retningslinjer for samarbeid om 
utskrivningsklare pasienter. Tilsynet viste at i mange av virksomhetene var avtalene ikke godt nok 
implementert, og/eller de ble ikke fulgt i praksis. 
 

Det er ledelsens ansvar å sørge for å inngå avtaler og å sørge for implementering av avtalene. Men 
ledelsen må også sørge for å følge opp at avtalen følges i praksis. Når ledelsen ikke sikret at de 
ansatte hadde tilstrekkelig kunnskap om samarbeidsavtalen, utgjorde dette en fare for svikt i 
samhandlingen ved utskrivning av pasienter. 
Tilsynet viste også at det sviktet både ved utskrivning fra sykehus og ved mottak i kommune. 
Fylkesmennene avdekket at flere av de ansatte ikke var kjent med innholdet i avtaler og 
retningslinjer, og de visste dermed ikke hva partene hadde forpliktet seg til. Når avtalte 
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retningslinjer ikke var implementert, var det uklart for de ansatte hva de kunne forvente seg av 
samhandlende virksomhet. Det var da heller ikke klart hva som var avvik fra samhandlingen og som 
burde rapporteres. 
 
Fylkesmennene avdekket at det sjelden ble meldt fra om feil og mangler mellom sykehus og 
hjemmetjeneste. Noen meldte ikke fra fordi avvikssystemet ikke var kjent eller ble opplevd som lite 
brukervennlig. Noen kviet seg for å sende avviks- melding fordi de opplevde det som kritikk av 
henholdsvis sykehus eller kommune. De ønsket å opprettholde et godt samarbeidsklima og valgte 
derfor å løse aktuelle problemer der og da. 
 

Helsetilsynet viser til ledelsens ansvar for å sikre at de ansatte har god kjennskap til avvikssystemet.  
Ledere må arbeide for å utvikle en kultur hvor avviksmeldinger ikke oppfattes som kritikk, men bidrag til 
at samhandlende tjenester kan forbedre sine tjenester. 
 

Ledelsen må synliggjøre viktigheten av avviksmeldinger som ledd i kvalitetsforbedring og for å sikre 
trygge tjenester. Helsetilsynet ser med bekymring på at samarbeidsavtaler og retningslinjer ikke var 
godt nok implementert i så mange virksomheter. 
 

Tilsynet avdekket at det var helseforetak og kommuner som ikke hadde hatt årlig gjennomgang av 
avtalene med sikte på forbedring. Hensikten er at virksomhetene i denne gjennomgangen sikrer seg 
oversikt over hva som fungerer og hva som svikter, og at de iverksetter korrigerende tiltak for å sikre 
forsvarlige tjenester. 
 

Mangler i styringssystemet øker faren for at det svikter i tjenesteutøvelsen. Funnene som framkommer 
i tilsynsrapportene viser hva som sviktet i gjennomføringen av de ulike aktivitetene ved utskrivning fra 
sykehus og mottak i kommunen. 
 

Tilsynet påpekte lovbrudd både i den praktiske samhandlingsaktiviteten og i mang- lende styring og 
kontroll fra ledelsen i om, og hvordan, ansatte fulgte opp avtalte retningslinjer for utskriving og mottak 
av pasienter. Funnene (alle typer enkeltobservasjoner og lovbrudd) viste at ledelsens manglende 
oppmerksomhet rettet mot feil og svakheter i mange tilfeller førte til at feilene ikke ble oppdaget, ikke 
rettet og praksis fortsatte som før. Tjenestene lærte ikke av sine feil, og dermed kunne de samme 
feilene gjentas over tid. 
 
Mangelfull informasjon og medvirkning 

Tilsynet viste at noen pasienter ikke fikk nødvendig informasjon og mulighet til å påvirke utformingen 
av tjenestetilbudet i hjemmet. Helsetilsynet vil framheve be- tydningen av å la pasienter være «sjef i 
eget liv». 
 

Det er ikke tilstrekkelig at sykehus og kommune har dialog om pasientens behov for tjenester etter 
utskrivning fra sykehuset. Det er viktig å involvere pasienten i denne dialogen. Pasient og pårørende kan 
ha viktig informasjon som kan være avgjørende for videre oppfølging og behov for tjenester. 
 
 

Mangelfull informasjon mellom tjenesteutøvere 
Fylkesmennenes tilsynsrapporter viser at overføring av informasjon er det området hvor samhandlingen 
oftest sviktet. Vi ser at overføring av informasjon ved utskrivning i mange tilfeller var mangelfull og at 
fylkesmennene konkluderte med at faren for at pasienten ikke fikk forsvarlig tjenestetilbud og oppfølging i 
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hjemmet var for stor. Kommunene mottok ikke nødvendig informasjon fra sykehuset ved utskrivning. Dette 
kunne handle om at epikrisen var mangelfull, eller kom for sent, at lege- middelliste manglet eller var 
mangelfull og/eller at annen nødvendig informasjon om pasienten ikke ble formidlet fra helseforetaket til 
kommunen. Tilsynet viste også at kommunene i mange tilfeller heller ikke innhentet nødvendig 
informasjon om pasienten før utskrivning fra sykehus. 

Tilstrekkelig informasjon både om pasientens tilstand og hjelpebehov, samt antatt tidspunkt for 
utskrivning er nødvendig for at kommunen skal kunne planlegge forsvarlig mottak og helsehjelp når 
pasienten kommer hjem. Helseforetak har plikt til å gi slik informasjon til kommunen i tråd med 
helselovgivningen og de avtaler og retningslinjer de har vedtatt. Kommunen har imidlertid et 
selvstendig ansvar for å sikre at de har nødvendig informasjon. Det er kommunens ansvar at 
tjenestetilbudet og eventuelle hjelpemidler er på plass når pasienten kommer hjem. Helsetilsynet 
ser med stor bekymring på at det er avdekket så mye svikt i overføring av informasjon om pasienten 
i samhandlingen mellom nivåene. 
 

Svikt  ved  samhandling om utskrivning 

Alle virksomheter hadde i hovedsak tatt i bruk elektronisk meldingssystem for dialog og overføring 
av informasjon mellom helseforetak og kommuner. Hoved- funnet var at dette hadde effektivisert 
samhandlingen. Men tilsynet avdekket at en del elektroniske meldinger ikke ble besvart 
elektronisk. Det forekom mange steder fortsatt en del dialog per telefon. Tilsynet viste at 
dokumentasjon av slik samtaler i pasientjournalen ofte manglet. 
 

Når kommunen mottar melding fra helseforetaket, skal kommunen snarest gi tilbake- melding om at 
kommunen er klar, alternativt når kommunen er klar, til å ta imot pasienten. Helseforetaket skal ikke 
skrive ut pasienten før de har mottatt slik melding fra kommunen. 
 

Ved dokumentgjennomgangen fant fylkesmennene pasientjournaler som manglet dokumentasjon på 
at kommunen hadde bekreftet at de var klar til å ta imot pasienten. Trolig var utskrivning avklart på 
telefonen, men Helsetilsynet oppfordrer alle ledere i helseforetak og kommuner om å gjennomgå sin 
praksis for å sikre at kommunen er klar til å ta imot pasienten. 
 

Tilsynet viste at mangelfull dokumentasjon ble påpekt i en rekke tilsyn. Helsetilsynet viser til kravet om å 
føre en sammenhengende og enhetlig journal. 
 

5.1 Overføring av korrekt legemiddelinformasjon – en utfordring 

Legemidler er ofte en viktig del av pasientbehandlingen og riktig legemiddelbruk kan være helt 
avgjørende for en pasients tilstand og prognose. Tilsynet viste at å sikre riktig legemiddelliste etter 
opphold i sykehuset kunne være vanskelig. Det var en utfordring å sikre at fastlegen fikk oppdatert 
legemiddelinformasjon, og at også hjemmesykepleien ved behov for å bistå pasienten med 
legemidler fikk oppdatert legemiddelliste. 
 

Kun et fåtall av de tilsette helseforetakene hadde mulighet til å sende legemiddelliste elektronisk til 
hjemmetjenesten. I mange sykehus var det vanlig praksis å sende ut- skrivningsrapport, epikrise 
eventuelt foreløpig epikrise, eller legemiddelliste med pasienten i en konvolutt til hjemmesykepleien. 
Der pasienten ikke hadde med slik konvolutt, måtte hjemmesykepleien ta kopi av pasientens 
informasjonsskriv eller ringe til sykehuset. Dette var en praksis som var blitt fulgt gjennom lang tid. 
Mange hadde ikke stilt spørsmål ved denne praksisen før tilsynsmyndigheten påpekte at dette både 
innebar stor fare for svikt, og også medførte ekstraarbeid for hjemme-sykepleien. Kommunene hadde 
ikke meldt dette som avvik til samhandlende helse- foretak. Tilsynets påpekning av svikt og fare for 
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svikt ved en slik overføring var en «vekker» for ansatte både i sykehus og kommuner. 
 

Tilsynet viste at noen kommuner hadde rutiner, som de også fulgte i praksis, for samstemming av 
legemiddellister mellom fastleger og hjemmetjenesten for pasienter utskrevet fra sykehus. Helsetilsynet 
vil oppfordre øvrige kommuner om å gjennomgå og å vurdere om deres praksis for å sikre korrekte 
legemiddellister for pasienter ut- skrevet fra sykehus er tilstrekkelig. 
 

Helsetilsynet oppfordrer virksomhetenes ledelse om å vurdere elektronisk overføring av legemiddellister 
og annen vesentlig informasjon. Uavhengig av løsning er ledere både i spesialisthelsetjenesten og 
kommunene ansvarlige for å sikre overføring av nødvendig informasjon på en forsvarlig måte og innenfor 
et tidsrom som er nødvendig for å sikre tjenesteytingen. 
 

 

Veien  videre 

Fylkesmennene vil følge opp de helseforetakene og kommunene hvor det er påpekt lovbrudd til 
forholdene er brakt i orden og i tråd med myndighetskravene. 
Fylkesmennene er godt i gang med denne oppfølgingen. 
 

Det er rimelig å anta at svikten påpekt i dette tilsynet også kan forekomme i andre helseforetak og 
kommuner. Vi legger til grunn at funnene fra tilsynet kan gi nyttig kunnskap til helseforetak og 
kommuner som ikke har vært gjenstand for tilsyn. 
Statens helsetilsyn oppfordrer virksomhetenes ledelse om å gjennomgå sitt styrings- system for å sikre 
praksis, og å forbygge svikt i egen tjenesteutøvelse. Ledere må ta utgangspunkt i egen virksomhet, men 
foreliggende rapport vil kunne gi nyttig over- sikt og innspill til hva som har sviktet i virksomheter hvor 
fylkesmannen har konkludert med lovbrudd og behov for forbedring. 
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Riksrevisjonens gjennomgang av 
Samhandlingsreformen 
 
Hovedfunn 
 

• Kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus. 
 

• Det finnes lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til pasienter som skrives ut til 
kommunene. 

 

• Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) benyttes ikke på en måte og i et 
omfang som er i tråd med intensjonen. 

 

• Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og spesialist- 
helsetjenesten er ikke godt nok. 

 

• 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 etter 
innføringen av samhandlingsreformen. 

 

Riksrevisjonens  merknader 
 

Kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus  
Det har vært en sterk økning i antall pasienter som registreres som utskrivningsklare i hele perioden fra 
2010 til 2014, fra om lag 24 000 pasienter i 2010, til drøyt 87 000 pasienter i 2014. Det er også færre 
pasienter som ligger ferdigbehandlet i sykehus i påvente av et kommunalt tilbud, og liggetiden for de 
som venter på et slikt tilbud har gått ned. Over 80 prosent av pasientene som ble registrert som 
utskrivningsklare i 2014 ble tatt imot av kommunen samme dag som utskrivningen ble varslet. 
 

Innføringen av kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter har bidratt til at en større del av 
pasientforløpene er overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, noe som er i tråd med 
intensjonen med ordningen. 
 

Det finnes lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til pasienter som skrives ut til kommunene 
 
Etter innføringen av samhandlingsreformen, har det også vært en reduksjon i ligge- 
tiden på sykehus, spesielt for personer som skrives ut til videre oppfølging eller behandling i kommunen. 
Samtidig opplever 95 prosent av kommunene at pasientene typisk er sykere når de overføres til 
kommunehelsetjenesten sammenlignet med før reformen, og over 80 prosent av fastlegene mener at 
pasienter ofte blir skrevet ut for tidlig til kommunen. En like stor andel av fastlegene mener at 
reinnleggelser er en belastning for mange pasienter. Mange kommuner opplever at pasienter ofte skrives 
ut så tidlig at det er vanskelig for kommunen å tilby et godt tjenestetilbud. Både for tidlig utskrivning og 
mangler ved det kommunale tjenestetilbudet, er årsaker til at flere pasienter blir reinnlagt i sykehus 
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innen 30 dager etter utskrivning til kommunen, ifølge helseforetak og kommuner. 
 

Etter Riksrevisjonens vurdering er det grunn til å følge utviklingen nøye, både når det gjelder om 
pasienter overføres for raskt til kommunene, og om kommunene er i stand til å ta imot flere og sykere 
pasienter på en god måte. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har begrenset 
kunnskap om hvordan kvaliteten i kommune- helsetjenesten har utviklet seg etter reformen. 
Riksrevisjonen mener at gode kvalitets- indikatorer er viktig for at statlige myndigheter skal få nødvendig 
kunnskap om kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratets arbeid med å 
utvikle kvalitetsindikatorer bør derfor sikres nødvendig prioritet, blant annet med henblikk på å sikre 
muligheten for å iverksette korrigerende tiltak. 
 

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) benyttes ikke på en måte og i et 
omfang som er i tråd med intensjonen 

 
Kommunene har gjennom samhandlingsreformen fått et ansvar for å dempe økningen 
i antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Kommunal plikt til å tilby døgnopphold til 
pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp (ØHD) er ett av virkemidlene som skal bidra til 
at flere pasienter behandles på det laveste effektive omsorgsnivået. 
Kommunene er pålagt å ha et slikt tilbud i drift senest fra 1. januar 2016, men det er 
utbetalt tilskudd til etablering fra januar 2012. Halvparten av tilskuddene gis gjennom 
øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet, og den andre halvparten gjennom over- 
føringer fra de regionale helseforetakene. I perioden 2012–2014 har Helsedirektoratet 
utbetalt i overkant av 734 mill. kroner i tilskudd til ØHD, noe som betyr at det fra 
direktoratet og de regionale helseforetakene er overført nesten 1,5 mrd. kroner til 
kommuner som har opprettet tilbudet. 
 
Per 31. august 2014 hadde 275 kommuner mottatt tilskudd for å etablere et ØHD- tilbud. 
Dette tilbudet hadde da en beregnet samlet årlig kapasitet på ca. 143 000 ligge- døgn, når 
en forutsetning om en beleggsprosent på 85 legges til grunn. Fra januar 2012 til og med 
august 2014 ble det registrert totalt 49 334 liggedøgn. De kommunene som hadde hatt 
tilbudet i over ett år i 2014, mottok i gjennomsnitt 13 222 kroner i tilskudd per liggedøgn. 
Til sammenligning betalte kommunene 4 255 kroner per overliggerdøgn for 
utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten i 2014. 
Riksrevisjonen har ikke undersøkt kommunenes kostnader til drift av tilbudet. 
 

For at ØHD skal kunne avlaste sykehusene, må pasienter som legges inn ved tilbudet i 
hovedsak være pasienter som ellers ville blitt lagt inn for behandling på sykehus. 
Helse- og omsorgsdepartementet har informasjon om antall pasienter i ØHD-tilbudet, 
men har ikke informasjon om i hvilken grad innleggelsene i ØHD erstatter sykehus- 
innleggelser, eller i hvilken grad tilbudet brukes som en del av kommunenes pleie- og 
omsorgstilbud. Undersøkelsen viser at i mange kommuner brukes ikke ØHD-tilbudet på 
en måte som erstatter innleggelse i sykehus. I tillegg mener helseforetakene at mange 
pasienter som legges inn på sykehus, heller burde vært lagt inn på ØHD. 
 
I mange kommuner brukes ØHD-tilbudet også som en del av kommunens pleie- og 
omsorgstjeneste. Det betyr at det er et stort potensial for å yte øyeblikkelig medisinsk 
hjelp til langt flere pasienter i nærheten av hjemmet. 
 

Det er flere årsaker til at ØHD-tilbudet i kommunene ikke benyttes på en måte og i et 
omfang som er i tråd med intensjonene. Blant fastlegene er det en utbredt usikkerhet 
om kvaliteten i tilbudet er god. Fastlegene har også manglende kjennskap til hvilke 
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behandlinger som blir utført ved ØHD, og det er mange fastleger som mener at til- budet 
ikke er tilpasset innbyggernes behov. Tidkrevende innleggelsesprosedyrer er også en 
sentral årsak til at ikke flere pasienter legges inn ved ØHD-tilbudet. 
Selv om det ikke kan forventes at døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp vil ha sterk påvirkning på 
omfanget av innleggelser i sykehus samlet sett, er det Riksrevisjonens vurdering at ØHD-
enhetene bør kunne avlaste sykehusene i større grad enn i dag  

 

Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og 
spesialisthelsetjenesten er ikke godt nok 

 
For å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for pasientene, er kommuner og 
sykehus gjennom lov pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Et flertall av kommunene opp- lever at 
samarbeidsavtalene legger til rette for godt samarbeid og god arbeidsdeling mellom kommunen og 
spesialisthelsetjenesten, og at de legger til rette for helhetlige pasientforløp. Rundt halvparten av 
kommunene synes imidlertid at det er utfordrende å etterleve kravene som stilles i avtalene i den 
praktiske utførelsen av arbeidet. En like stor andel mener at helsepersonell i egen kommune ikke har 
tilstrekkelig kjennskap til innholdet i avtalene, mens 61 prosent av kommunene opplever at ansatte i 
spesialist- helsetjenesten ikke har tilstrekkelig kjennskap til avtalene. Noen kommuner og helse- foretak 
har oppgitt i intervju at både antallet avtaler og kravene til det detaljerte inn- holdet i disse er for 
omfattende. Helse- og omsorgsdepartementet mener at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene er bedre nå enn før samhandlings- reformen, og at samarbeidsavtalene har bidratt til dette. 
 

Behovet for å utveksle informasjon har økt etter innføringen av samhandlings- reformen, blant annet som 
følge av at flere og sykere pasienter skrives ut fra syke- husene til videre oppfølging i kommunene. 
Undersøkelsen viser at mange helseforetak får mangelfull informasjon om pasientens funksjonsnivå fra 
kommunene i forbindelse med at pasienter legges inn på sykehus. Medikamentlistene er også ofte 
ufullstendige. Flere enn halvparten av kommunene opplever at de ikke får tilstrekkelig informasjon om 
pasientenes forventede framtidige utvikling når de skrives ut fra sykehus til videre behandling og 
oppfølging i den kommunale helse- og omsorgs- tjenesten. Mange kommuner opplever at de heller ikke 
får tilstrekkelig informasjon om pasientenes samlede funksjonsnivå. 44 prosent av kommunene mener at 
informasjonen fra sykehuset ikke kommer tidsnok til at kommunen blir i stand til å legge til rette for gode 
tjenester i kommunen. Når slik viktig informasjon om pasienten mangler eller kommer sent, er det 
utfordrende å legge til rette for riktig behandling, og i verste fall får pasienten utilstrekkelig eller feil 
behandling. Det er ressurs- krevende for ansatte både i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten å etter- spørre informasjon om pasientene. 
 

Halvparten av kommunene og helseforetakene mener at koordinator og individuell plan bare i begrenset 
grad bidrar til å sikre helhetlige pasientforløp for brukere med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester. Individuell plan er et etablert, lovfestet virkemiddel og Riksrevisjonen mener i lys av dette at en 
kunne ha forventet at samarbeidet på tvers av forvaltningsnivåene var kommet lenger på dette området. 
 

Når samarbeidsavtalene ikke etterleves, kvaliteten på informasjonen som utveksles om den enkelte 
pasient er for dårlig og koordinator og individuell plan bare i begrenset grad bidrar til å sikre koordinering 
mellom kommunene og spesialist- helsetjenesten, er det etter Riksrevisjonens vurdering risiko for at 
mange pasienter ikke får helhetlig oppfølging i tråd med Stortingets intensjoner for samhandlings- 
reformen. 
 

Innenfor rus- og psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt med 
nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten 
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Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å tilby tjenester til personer med psykiske 
lidelser og/eller rusproblemer. Selv om pasientgruppen ikke er omfattet av betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter, gjelder intensjonene med reformen også for denne gruppen. Helse- og 
omsorgstjenesteloven presiserer også kommunens ansvar for alle pasient- og brukergrupper. 

 
Antallet heldøgnsplasser til rusbehandling og psykiatri i spesialisthelsetjenesten har blitt 
redusert med nesten 10 prosent fra 2010 til 2014. Helse- og omsorgsdepartementet 
opplyser at det skyldes at det foregår en omstrukturering fra døgnbehandling ved sykehus 
til dagbehandling ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Omstruktureringen betyr at en del 
pasienter mottar noen tjenester fra spesialisthelsetjenesten samtidig som de mottar 
tjenester fra kommunen i hjemmet. Reduksjonen i antallet heldøgns- plasser i 
spesialisthelsetjenesten har ikke blitt kompensert med en tilsvarende styrking av tilbudet 
i kommunene. Nesten 70 prosent av kommunene har bare i liten grad økt antall årsverk 
på rus- og psykiatriområdet, og bare hver sjette kommune har i stor grad økt 
kompetansen på området. 
 

Mens nær alle kommunene mener at samarbeidsavtalene klargjør oppgave- og 
ansvarsfordelingen for de utskrivningsklare somatiske pasientene, mener under halv- 
parten av kommunene at avtalene klargjør oppgave- og ansvarsfordelingen for pasienter 
innen psykisk helse og rus. Når oppgave- og ansvarsfordelingen ikke er klargjort, er det en 
betydelig risiko for at pasientene ikke får helhetlig og koordinert behandling. 
 

Dersom intensjonene med samhandlingsreformen skal oppfylles, skal flere pasienter, 
også under psykisk helsevern og rusomsorg, behandles i kommunene. Dette stiller store 
krav til kapasitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten. Etter Riksrevisjonens 
vurdering er det alvorlig at tilbudet til en utsatt gruppe ikke er styrket fire år etter at 
reformen trådte i kraft. 
 

Kommunenes kapasitet og kompetanse er i liten grad styrket etter innføringen             
av samhandlingsreformen 
 
Ett av målene med samhandlingsreformen er at en større del av pasientforløpene skal 
utføres av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Selv om kommunene bruker noe 
mer penger på pleie og omsorg i 2014 sammenlignet med i 2010, har kapasiteten i 
kommunehelsetjenesten i liten grad blitt styrket. Få kommuner har for eksempel etab- 
lert forsterkede korttidsplasser til utskrivningsklare pasienter, rehabiliteringsplasser, 
omsorgsboliger eller langtidsplasser i sykehjem etter innføringen av samhandlings- 
reformen. Selv om det ved utgangen av august 2014 var etablert kommunalt øyeblik- 
kelig hjelp døgntilbud i 275 kommuner, viser undersøkelsen at kommunene i liten grad 
har økt antallet årsverk i helse- og omsorgstjenestene. For eksempel har et flertall av 
kommunene ikke økt antallet årsverk i hjemmetjenesten eller sykehjem nevne- verdig. 
Dette betyr at kapasitetsveksten i kommunens helse- og omsorgstjeneste har vært 
begrenset. 
 

Antallet mottakere av hjemmetjenester og korttids institusjonsopphold har økt noe de 
siste årene. Samtidig viser undersøkelsen at det i mange kommuner har blitt vanske- 
ligere å få plass ved sykehjem, og at dette gjelder både korttids- og langtidsplasser. 
Samhandlingsreformen vil for mange kommuner innebære at helse- og omsorgs- 
tjenesten må kunne utføre oppgaver den tidligere ikke hadde, og at antallet mottakere av 
kommunale helse- og omsorgstjenester vil øke. Den begrensede veksten i kapasiteten i 
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tilbudet til brukere og pasienter som undersøkelsen viser, er så langt ikke i tråd med de 
forventningene som ble stilt til kommunehelsetjenesten i forbindelse med reformen. 
Stortinget har i flere sammenhenger presisert at det er viktig at kommunene besitter 
nødvendig fagkompetanse, og at kompetanseutvikling i den kommunale helse- og 
omsorgssektoren er av vesentlig betydning for at samhandlingsreformen skal kunne 
lykkes. 
 

Kommunene har etter innføringen av samhandlingsreformen mottatt nye og mer krevende pasient- og 
brukergrupper, samtidig som mange kommuner mangler kompetanse på flere områder. Undersøkelsen 
viser at det fra 2011 til 2014 ble knapt 490 flere legeårsverk i kommunene, mens det ble drøyt 1270 flere 
legeårsverk i spesialisthelse- tjenesten. Den prosentvise veksten av legeårsverk var så godt som lik i 
spesialisthelse- tjenesten og primærhelsetjenesten. Så langt har det altså ikke vært en raskere vekst i 
antallet legeårsverk i primærhelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten, slik Stortinget forutsatte i 
forbindelse med reformen. Til tross for at antallet sykepleier- årsverk i kommunene har økt med 16 
prosent i perioden 2010–2014, og selv om Norge ifølge Helse- og omsorgsdepartementet har svært høy 
sykepleierdekning sammenlignet med andre nordiske land, opplyser nær halvparten av kommunene at 
de ikke har nok sykepleiere. Til sammenligning er det bare hver femte kommune som mener at 
legedekningen ikke er god nok. 
 

To av tre kommuner har bare i begrenset grad styrket kompetansen blant de ansatte ved 
sykehjemmene og i hjemmetjenesten i form av etter- eller videreutdanning. 
Helseforetakene har tilbudt kommunene en rekke ulike kompetansehevingstiltak, slik 
samarbeidsavtalene legger til rette for. Få kommuner har hittil benyttet seg av tiltak som ambulerende 
team, praksiskonsulent og hospitering på sykehus. Departementet opplyser at kompetansen i 
kommunene vil bli styrket ved innføringen av tiltakene som er beskrevet i Meld. St. 26 (2014–2015) 
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Riksrevisjonen mener at det er en forutsetning at 
kommunenes kompetanse styrkes dersom målet om en mer bærekraftig helsetjeneste skal nås – særlig 
tatt i betraktning at kommunene nå behandler og følger opp sykere og mer krevende pasienter.  

 

Riksrevisjonens anbefalinger 
 

Når det gjelder tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, anbefaler Riksrevisjonen at Helse- og 
omsorgsdepartementet 
 

• vurderer hvordan bruken kan bli mer i tråd med intensjonene, både med henblikk på 
belegg og målgruppe 

 

• vurderer om det har økonomiske virkemidler som bidrar til at ØHD-tilbudet benyttes 
i tråd med intensjonene 

 

• undersøker kvaliteten på tilbudet nærmere 
Riksrevisjonen mener at Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere hvordan den kommunale 
helse- og omsorgstjenestens arbeid kan styrkes for å sikre at sykere og mer krevende pasienter kan få 
behandling i tråd med Stortingets intensjoner. 
Riksrevisjonen anbefaler at departementet 
 

• øker kunnskapen om kvaliteten i kommunenes helse- og omsorgstjeneste, blant 
annet ved hjelp av indikatorer for kvalitet 
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• vurderer tiltak som kan bedre samarbeidet mellom sykehusene og kommunene, 
blant annet når det gjelder kvaliteten på informasjonen som utveksles og bruken av individuell plan 

 

• følger opp om planlagte tiltak i tilstrekkelig grad bidrar til å styrke kompetansen i 
kommunehelsetjenesten 

 

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til å styrke 
kommunenes arbeid med pasienter under psykisk helsevern eller rusomsorg. Dette 
innebærer blant annet å 
 

• vurdere tiltak som sikrer at denne pasientgruppen får et egnet tilbud fra kommune- 
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

 

• vurdere om oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten er tilstrekkelig klargjort for denne pasientgruppen 

 

Departementets oppfølging 
 

Statsråden opplyser i sitt svar 20. november 2015 at utfordringene i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten ble beskrevet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens pri- 
mærhelsetjeneste – nærhet og helhet (primærhelsemeldingen). Ifølge statsråden er det 
blant annet behov for bedre samhandling og samordning på tvers av deltjenester, og 
regjeringen vil derfor stimulere til samlokalisering av tjenester. Økt og endret bruk av 
team ledet av en koordinator skal, ifølge statsråden, sikre bedre tjenester til brukere med 
behov for langvarige og koordinerte tjenester. Statsråden viser til at regjeringen vil legge 
til rette for slike team gjennom flere tiltak, bl.a. ved å videreføre læringsnett- verk, 
kompetansetiltak og faglig veiledning. 
 

Når det gjelder kompetanse og kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
viser statsråden til at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samarbeider om å 
utvikle et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) som etter planen bygges opp 
trinnvis mot en endelig ferdigstilling i løpet av 2017. 
 

Statsråden viser til at Helsedirektoratet gjennom lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester fikk ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale 
kvalitetsindikatorer. Det er utarbeidet en 3-årig handlingsplan for arbeidet med 
nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. 
 

Primærhelsemeldingen omtaler behovet for økt kompetanse i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten for å kunne realisere samhandlingsreformens intensjoner. Regjeringens 
plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten ble lansert i Kompetanseløft 2020. Gjennom kompetanseløftet vil 
kommunene, ifølge statsråden, oppfordres til å sette de samlede kompetanse- 
utfordringene på dagsorden i den helhetlige kommunale planleggingen. 
 

Statsråden viser til at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere statlig virke- 
middelbruk på IKT-feltet. Ifølge statsråden vil oppdraget, sammen med etablering av et 
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eget direktorat for e-helse, være sentralt for å sikre raskere og mer helhetlig fram- drift 
på tvers av nivåene i sektoren på IKT-området. 
 

Opprettelse av øyeblikkelig hjelp døgnopphold er et av de sentrale virkemidlene i 
samhandlingsreformen. Statsråden opplyser at Helse- og omsorgsdepartementet 
arbeider for å sikre at tilbudet korresponderer med behovet og for å bedre kvaliteten på 
tilbudet, og mener at hovedutfordringen per i dag er den lave og variable beleggs- 
prosenten. Statsråden har blant annet fått tilbakemeldinger om at tilbudene som er 
etablert, brukes av de pasientgruppene de var ment for og på tiltenkt måte. 
Statsråden har bedt Helsedirektoratet om å 
 

• gi en oppdatering vedrørende status for etableringen av nye tilbud og beleggs- 
prosenten ved eksisterende tilbud 

 

• revidere/oppdatere veiledningsmaterialet som skal bistå kommuner og helseforetak 
i etablering og drift av nye døgntilbud 

 

• vurdere særlige oppfølgingstiltak overfor enkeltkommuner som ikke ser ut til å 
innfri lovkravet om etablering innen 1. januar 2016. 

 

Statsråden mener at det at kommunene ikke har økt sin personellinnsats innen psykisk helsearbeid de 
siste årene, ikke gir grunnlag for å slå fast at tilbudet i kommunene ikke er styrket. Ifølge statsråden har 
kommunene styrket kompetansen blant de ansatte i disse tjenestene siden opptrappingsplanen for 
psykisk helses avslutning. 
 

Statsråden er likevel enig i at det er behov for å styrke det kommunale psykisk helse- og rusarbeidet og 
opplyser at regjeringen har gjort følgende for å styrke dette området 
 

• lagt fram en opptrappingsplan for rusfeltet, Prop. 15 S (2015-2015) Opptrappings- 
plan for rusfeltet (2016-2020), hvor hovedvekten av tiltakene i planen ifølge stats- råden retter seg 
mot kommunale tjenester 

 

• varslet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjenesten – nærhet og 
helhet en lovfesting av krav til psykologkompetanse i kommunen 

 

• arbeider med å få på plass oppsøkende behandlingsteam med kompetanse fra både 
kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten 

 

• varslet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjenesten – nærhet og 
helhet at den tar sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter med psykisk helse- og 
rusproblemer, tidligst fra 1. januar 2017 

 
Riksrevisjonens  sluttmerknad 
 
Riksrevisjonens undersøkelse viser at sentrale forutsetninger for å nå målene i samhandlingsreformen 
om bedre ressursutnyttelse og bedre kvalitet på helsetjenestene ikke er på plass. Blant annet er det 
viktig at planlagte tiltak for å heve kompetansen 
i kommunene virker som forutsatt. På grunnlag av hovedfunnene i undersøkelsen har Riksrevisjonen 
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kommet med anbefalinger med sikte på nødvendige forbedringer. 
Etter Riksrevisjonens oppfatning burde statsråden tydeligere ha klargjort hvordan departementet vil 
følge opp Riksrevisjonenes merknader og anbefalinger. 
 

Statsråden har blant annet ikke kommentert om departementet vil vurdere om det har økonomiske 
virkemidler som bidrar til at kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud benyttes i tråd med intensjonene, 
eller hvordan kvaliteten på tilbudet vil bli undersøkt nærmere. Selv om kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud fungerer godt i enkelt- kommuner, viser Riksrevisjonens undersøkelse at bruken av tilbudet 
må endres for å bli i tråd med Stortingets intensjoner for ordningen. 
 

Undersøkelsen viser at samarbeidet mellom sykehusene og kommunene bør bedres. Riksrevisjonen har 
anbefalt at departementet blant annet vurderer tiltak for å bedre kvaliteten på informasjonen som 
utveksles. Statsråden beskriver IKT-utfordringene i helsesektoren generelt. Etter Riksrevisjonens vurdering 
bør departementet vurdere konkrete tiltak som kan bidra til at riktig og nødvendig informasjon utveksles 
mellom kommunehelsetjenesten, sykehusene og fastlegene. 
 

Statsråden viser til at det i perioden 2010 til 2014 har skjedd en omstilling, ikke en 
nedbygging, innen psykisk helsevern for voksne. Statsråden viser videre til at kom- 
munene har styrket kompetansen innen psykisk helsearbeid. Det at kommunene ikke har 
økt sin personellinnsats på området de siste årene gir, ifølge statsråden, ikke grunnlag for 
å slå fast at tilbudet i kommunene ikke er styrket. Riksrevisjonens undersøkelse viser at 
mange kommuner i liten grad har styrket kapasiteten og kompetansen for denne 
gruppen, og at mange kommuner opplever at samarbeidsavtalene ikke klar- gjør 
oppgave- og ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Når 
kommunene har fått et større ansvar for sykere pasienter på dette området, mener 
Riksrevisjonen fortsatt at departementet bør vurdere tiltak som kan sikre at rus- og 
psykiatripasienter med behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelse- 
tjenesten, får et godt tilbud
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Formålet med evalueringen: 

Formålet med evalueringen er å oppsummere erfaringer fra den siste 4-5 årsperioden med 
sikte på læring og forbedring. Evalueringen skal omfatte både prosesser og resultater, og  
oppsummeres i et dokument som også skal ligge til grunn for å oppdatere strategien for 
samhandling i Helse Nords befolkningsområde. Evalueringen forutsettes gjennomført i løpet 
av kommende halvår; det hadde vært ønskelig om arbeidet var avsluttet innen årsskiftet, 
men realistisk sett kan det bli behov for å gå et par måneder inn i det nye året. På grunnlag 
av evalueringen skal det i løpet av første halvår 2017 legges fram en sak om oppdatert 
samhandlingsstrategi. For å holde framdriften i arbeidet, er det viktig å få en rimelig rask 
avklaring av den felles malen som skal legges til grunn for arbeidet.  

At det legges en felles mal til grunn for evalueringen, er ikke ensbetydende med at 
samhandlingsprosessene for enhver pris skal harmoniseres. Malen skal bidra til å 
systematisere arbeidet, slik at vi kan lære av variasjon. I noen tilfeller kan påvist variasjon 
være uønsket, i andre tilfeller kan variasjon være uttrykk for godt begrunnede tilpasninger til 
ulike omstendigheter og omgivelser. 

Arbeidsmåte: 

Det foreslås at egenevalueringen tar utgangspunkt i og bygger på de nasjonale 
evalueringene og rapportene fra hhv Forskningsrådet, Helsetilsynet, Riksrevisjonen og 
nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen. I tillegg foreslås at det i 
samarbeid med kommunene og helseforetakene gjøres supplerende Helse Nord-spesifikke 
oppsummeringer av erfaringer og forbedringspunkter.  

Det foreslås gjort i tre trinn på grunnlag av en felles utarbeidet mal. Trinn 1 utføres i hvert av 
de fire helseforetaksområdene, gjerne i regi av de respektive OSOer, og med deltagelse fra 
kommuner og sykehusene i hvert enkelt helseforetak. Trinn 2 foreslås som et dialogmøte 
mellom Helse Nord RHF og representanter fra hvert enkelt OSO/helseforetak, mens trinn tre 
utføres som en plenumssamling mellom Helse Nord RHF, lederne/nestlederne av OSO og 
ledelse i hvert helseforetak.  

På grunnlag av den trinnvise fremdriften i dette arbeidet, lages en samlet skriftlig 
oppsummeringsrapport som fremmes som sak både for styret i Helse Nord RHF, eventuelt 
også som styresak i helseforetakene.  Det må videre vurderes om rapporten skal behandles i 
hvert enkelt OSO og i styrene for helseforetakene før behandling i RHF-styret. 
Kommunesiden må selv avgjøre hvordan rapporten eventuelt skal behandles i kommunale 
organer.  Det er ønskelig at arbeidet legges opp slik av man kan enes mest mulig om 
faktabeskrivelsen, samtidig som det må være rom for at partene i samarbeidet kan ha noe 
ulike vurderinger av veien videre (tiltak for forbedringer mv).  

Samhandlingslederne i helseforetakene og samhandlingsansvarlige i Helse Nord RHF 
forutsettes å ivareta en viktig sekretariatsfunksjoner i dette arbeidet. Det vurderes videre 
som hensiktsmessig å inkludere KS i dette arbeidet, både sekretariatet i KS Nord-Norge i 



Tromsø, og fylkesnivået i KS. Av hensyn til likeverdigheten i evalueringsarbeidet, bør det 
være opp til kommunesiden å legge premissene for hvordan KS konkret skal inkluderes.  

 

Vurderingselementer som skal inngå i «malen» - samarbeidsstrukturer/ressurser, 
prosesser, prioriteringer, tiltak og resultater.  

Med samarbeidsstrukturer menes måten partene hver for seg og i fellesskap har strukturert 
og organisert oppmerksomhet/ledelse og ressurser, inkludert oppfølgings og 
iverksettingskapasitet, for å ivareta samhandlingsfeltet. Hvilke arenaer/fora er etablert, 
hvilke kapasiteter og hvilken kompetanse er etablert i form av ledelse og sekretariat for 
saksbehandling og iverksetting, og hvilke andre faglige og økonomiske ressurser er dedikert 
til å håndtere dette feltet?   

Med prosesser menes arbeidsformer og atferd av både formell og uformell art som utspilles i 
forlengelsen av de samarbeidsstrukturene som er etablert. Det kan dreie seg om 
møtefrekvens i OSO, saksforberedelse, initiativ- og ansvarsfordeling mellom hhv 
helseforetak og kommunesiden, evne til oppfølging og iverksetting av vedtak og tiltak, 
kopling mellom overordnet ledelse (strategi) og det kliniske nivå (operative tiltak). I det hele 
tatt dreier dette seg om hvordan både styringskjeden i hhv helseforetakene og kommunene, 
og samarbeidsflatene mellom dem, og det kliniske nivå er atferdsmessig involvert for å 
ivareta samhandlingsfeltet.   

Med prioriteringer menes hvilke delelementer av samhandlingsreformen som er prioritert 
mht oppmerksomhet, tiltak og ressurser. Dette forutsettes beskrevet både positivt (hva som 
faktisk er prioritert, men også negativt mht hva som enten bevisst eller de facto er blitt 
nedprioritert.  

Med tiltak menes hvilke virkemidler som er tatt i bruk for å realisere målsettingene i 
samhandlingsreformen. Det bør redegjøres for tiltak innen hvert av de viktigste del-
elementer av samhandlingsfeltet: 

- Samarbeidsavtalene 
- Avvikshåndtering 
- Utskrivningsklare pasienter 
- KAD-senger 
- Interkommunalt samarbeid 
- Fastlegenes rolle 
- Finansiering av fellestiltak 
- Liggetider, sykehusforbruk. reinnleggelser 
- Pasienter med kroniske, sammensatte lidelser/pasientforløp 
- Kompetanseoverføring, hospitering 
- Meldingsutveksling, e-helse, telemedisinske konsultasjoner 
- Folkehelse 



Med resultater menes en redegjørelse for hva som er oppnådd, inkludert progresjon mht 
måloppnåelse. Det er ønskelig at dette dels gjøres kvantitativt, gjennom noen prioriterte 
indikatorer, dels i form av kvalitative beskrivelser av oppnådde forbedringer.  

 

 

Konkrete operasjonaliseringer 

Innen hver av de fem overordnede vurderingselementene bør vi enes om noen mer 
spesifikke operasjonelle del-elementer/indikatorer som evalueringen skal bygges opp rundt. 

Samarbeidsavtalene: 

• Hvilke avtaler har vært i aktiv bruk, og hvilke har i hovedsak vært passive? 
• Er avtalene for mange og for omfattende? I så fall, hvilke forenklinger er ønskelige? 
• Hvilke forbedringstiltak kan iverksettes for at partene på en bedre måte kan ivareta 

de gjensidige forpliktelser som ligger i avtalene?  
 

Avvikshåndtering: 

• Foreligger det et elektronisk verktøy som er enkelt tilgjengelig for parter på begge 
nivåer (inkludert fastlegene)? 

• Hvor systematisk er rapporteringen av avvik i hhv kommune- og foretakssystemet? 
• Gjøres det noen systematisk oppsummering og evaluering av avvikene med sikte på 

læring og forbedring? 
• På hvilke områder rapporteres flest avvik?  

 

Utskrivningsklare pasienter: 

• Utvikling i liggedøgn for utskrivningsklare pasienter 
• Utviklingen i epikrisetid 
• Hvor aktivt brukes elektroniske meldinger i tilknytning til kommunikasjon om 

utskrivningsklare pasienter? Vurdering av kvaliteten på disse meldingene.  

KAD-senger: 

• I hvilken grad er det etablert interkommunalt samarbeid om KAD-senger? (Redegjør 
for frekvensen av ulike ordninger) 

• Hvilke ordninger for legetilsyn (vaktordning) er etablert for disse sengene? 
(tilknytning til legevakt, eventuell styrking av bemanning på legevakt, egne ordninger 
mv) 

• Volum og Beleggsprosent for pasienter i KAD-senger 
• Konsekvenser for sykehusforbruk 

 

Interkommunalt samarbeid: 



• Redegjøre for forekomsten av interkommunalt samarbeid om ulike tiltak (KAD-
senger, andre tiltak) 

• Vurdere hva som faciliterer og hva som begrenser iverksettingen av interkommunale 
tiltak.  

 

Fastlegenes rolle: 

• Hvordan vurderes fastlegens medvirkning i vurdering og oppfølging av 
utskrivningsklare pasienter, av hhv kommuner og fastlegene selv?   

• Fastlegenes rolle og medvirkning mht andre samhandlingstiltak (rutiner, møteplasser 
mv) 

  Finansiering av fellestiltak: 

• Redegjør for konkrete tiltak som er hhv fellesfinansiert av både kommuner og 
helseforetak, bare finansiert av foretakene og bare finansiert av kommunene 

• I den grad det er ønskelig med mer felles finansiering av fellestiltak, hva er 
begrensningen for å få det til?  

 Liggetider, sykehusforbruk og reinnleggelser: 

• Utvikling av disse parametre (2010-2015) kan i hovedsak tas fra Samdata, 
samhandlingsstatistikk og styringsportalen (DIPS).  

Pasienter med kroniske, sammensatte lidelser/pasientforløp: 

• Redegjør for hvilke kronikergrupper som er prioritert med spesifikke og konkrete 
samhandlingstiltak i det enkelte foretaksområdet.   

• I hvilken grad har kommunene/fastlegene vært involvert i utarbeidelsen av ulike 
diagnosespesifikke) pasientforløp innen de enkelte foretaksområder? 

• Medvirkning fra kommunene i utarbeidelsen av pakkeforløp for kreftsykdommer? 
• Konkretisere bruken av koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering: 

konkrete effekter av denne enhetens arbeid. 
• I hvilken grad er det innen de enkelte foretaksområder utviklet mer generiske 

pasientforløp for pasienter med kroniske og sammensatte sykdommer? I hvilken grad 
vurderes det som ønskelig å utvikle slike generiske pasientforløp for disse 
pasientgruppene, og i så fall hvilke tiltak foreslås iverksatt for å få det til?  

• Redegjør innen hvilke områder lærings- og mestringssentrene er tatt i bruk for tiltak 
rettet mot kronikergruppene (data om volum og innhold for 2015, evt første halvår 
2016).  

 

Kompetanseoverføring, hospitering:  

• Redegjør for konkrete samhandlingsrelevante kompetansehevingstiltak som er 
etablert mellom helseforetak og kommuner i de enkelte foretaksområder 



• I hvilken grad er strategi- og tiltaksplanen (2012-13) for Helse Nord på dette feltet 
fulgt opp i de enkelte foretaksområder?  

• Redegjør for hvilke hospiteringsordninger som er etablert mellom helseforetak og 
kommuner 

• Hvilke prioriterte tiltak foreslås for å styrke de gjensidige kompetansetiltak mellom 
nivåene?   

 

 

Meldingsutveksling, e-helse og telemedisinske konsultasjoner: 

• Kvantitative utviklingstrekk i meldingstrafikken mellom helseforetak og kommuner 
for ulike typer av meldinger. (jf samhandlingsbarometeret) 

• Redegjør for typer av (og gjerne frekvens av) telemedisinske konsultasjoner mellom 
helseforetak og kommuner/fastleger i helseforetakets opptaksområde for spesifisert 
periode (første halvår 2016). 

• Gjør en vurdering av hvilke e-helsetiltak mellom helseforetak, kommuner og 
pasienter som er viktigst å prioritere i den kommende fireårsperioden.   
 

Folkehelsetiltak: 

• Hvor mange kommuner i de enkelte foretaksområder har etablert frisklivssentraler? 
• Redegjør også for andre folkehelsetiltak som er etablert 
• I hvilken grad og på hvilke måter bidrar helseforetakene i arbeidet med folkehelse?   

 

Prioriterte forbedringspunkter og forslag om konkrete forbedringstiltak 

På grunnlag av den gjennomgangen som gjøres i evalueringsprosessen, inviteres 
samhandlingspartene til å peke på 10 prioriterte forbedringspunkter, og deretter fremme 
konkrete forslag om tiltak som kan forbedre samhandlingen innen de prioriterte 
forbedringsområdene. Det anbefales at tiltakene grupperes i tre kategorier: tiltak som 
partene (foretakene og kommunene) må være sammen om å iverksette, tiltak som 
kommunene primært må iverksette i egenregi (eller ha hovedansvaret for) og tiltak som 
helseforetakene primært må iverksette i egen regi (ha hovedansvaret for).   

Forskningsrådets evaluering viser at brukermedvirkningen i perioden 2012-2015 har vært 
svært begrenset i de samhandlingsprosesser som har vært etablert mellom helseforetak og 
kommuner. Siden slik medvirkning er et overordnet styringskrav i en pasientsentrert 
helsetjeneste, er det viktig at det redegjøres konkret for hvordan brukerne kan trekkes mer 
aktivt inn i samhandlingen. Det anbefales at slike medvirkningstiltak særlig vurderes for noen 
prioriterte kronikergrupper med sammensatte og langvarige tjenestebehov.   

Mens arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet generelt har hatt økende oppmerksomhet i 
helsetjenesten, har disse områdene hatt mer begrenset eksplisitt fokus i arbeidet med 



samhandlingsreformen. Fordi det knytter seg helt spesielle kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutfordringer til overføring av pasienter mellom enheter og nivåer, er det 
nødvendig å skjerpe oppmerksomheten på dette feltet, bla ved å utvikle gode indikatorer 
som grunnlag for dokumentasjon og forbedringsarbeid.  

Det anbefales at det i hvert foretaksområde foreslås konkrete tiltak for å forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet overfor pasienter med sammensatte lidelser og betydelige 
oppfølgingsbehov etter utskrivning fra sykehus.  

 

Datakilder: 

Der det finnes «objektive», kvantitative data, bør disse brukes som informasjonskilder i 
evalueringen. Eksempler på slike relevante datakilder, er samhandlingsstatistikken fra 
Helsedirektoratet, PASOPP-undersøkelsene fra Kunnskapssenteret/FHI og styringsportalen i 
Helse Nord. Som nevnt innledningsvis i dette notatet, bør man også bygge på de nasjonale 
rapportene som foreligger fra Norges Forskningsråd, Helsetilsynet m.fl. På mange områder 
vil det imidlertid være nødvendig å basere vurderingene på kvalifiserte, kritiske 
egenevalueringer, gjennom dialoger mellom relevante aktører.  

På områder hvor det foreligger gode nasjonale og regionale datakilder, vil arbeidet med 
dokumentasjon og analyse kunne gjøres samlet, primært i regi av Helse Nord RHF, eventuelt 
med støtte fra helseforetak eller annet fagmiljø med relevant kompetanse og kapasitet.  Det 
er også tatt kontakt med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) med forespørsel om 
de kan bidra til å belyse enkelte av de tematiske områdene som skal evalueres.  

 

Videre saksbehahandling: 

Dette notatet skal drøftes på ledermøtet i Helse Nord RHF tirsdag 16. august, og i 
samhandlingsutvalget for Helse Nord 24. august. Det er naturlig at opplegget for 
evalueringen også legges fram for de enkelte OSOer.  



Sykehuset (Flere elementer)

Sum av Ant_dogn ÅR Periode

2015
hittil
2015 2016 hittil
2016

Hvorav 
ikke

Kommune jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 faktureres

ANDØY 29 2 2 1 34 5 1 4 10 6 Manglende transport
BEIARN 1 1 2
BODØ 97 80 38 29 26 6 11 287 9 12 15 2 3 3 1 45
BØ 1 1 1 3 8 4 3 4 4 23 15 Manglende transport
FAUSKE 13 1 3 11 5 15 36 84 29 38 18 6 1 41 55 188
FLAKSTAD 1 1 1 1
GILDESKÅL 12 3 3 1 2 21 2 8 0 5 2 0 17 1 Manglende varsel
HADSEL 1 3 3 7 42 10 2 20 4 0 12 90 9 Manglende transport

HAMARØY 1 2 3 6 1 1 2

MELØY 28 39 49 54 90 51 86 397 32 36 41 12 16 41 28 206 2
1 transport og 
1 manglende varsel

MOSKENES 1 1 1 1
RANA 3 22 0 25 1 3 4 1 Manglende transport
RØDØY 5 5
RØST 2 2 1 1 2 4 1 Manglende transport
SALTDAL 2 1 3 1 7 3 2 1 3 7 7 23
SORTLAND 1 1 1 9 12 1 7 14 15 20 57 2 Manglende transport
STEIGEN 1 1 1 3 4 2 2 1 9 1 Manglende transport
SØRFOLD 1 1 2 1 1
TYSFJORD 3 2 3 1 9 1 3 1 8 13

VESTVÅGØY 1 8 14 4 4 1 32 1 4 1 1 3 0 10
VÆRØY 1 1
VÅGAN 3 2 1 1 7 3 1 1 3 7 15 1 Manglende transport
ØKSNES 0 0 1 1 2 1 3 2 1 1 0 3 11
VEFSN 2 1 3
VEGA 1 1
LØDINGEN 1 1 1 Manglende transport

Totalsum 190 140 118 103 165 82 151 949 133 123 97 66 58 115 144 736 40

Kommentarer
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