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Fra særstilling til omstilling

• Demografisk utvikling;

– Større andel og antall eldre 

– Lavere andel yrkesaktive

• Endrede behov

• Økende forventninger

• Økende muligheter og kostnader

• Asylsøkere og flyktninger…

• Makroøkonomi….
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Velferdsstaten under press –
Alternativ til kutt i lønn og velferdsgoder

• Vi trenger mer arbeidskraft

• Vi må dempe veksten i behov for helsetjenester

• Vi må utnytte ressursene i helsevesenet bedre

• Vi må sikre kvalitet på våre tjenester,                                                      

nærhet til tjenester, valgmuligheter                                                           

og mestringsorientering

Samhandlings-

reformen =

En folkehelsereform 

+

en helsetjenestereform

NAV-reformen

Pensjonsreformen

Pasientenes 

helsetjeneste
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Mål og følge-evaluering

• Målet for reformen var «Bedre folkehelse og bærekraftige, 

koordinerte helsetjenester av god kvalitet»

• Regjeringen var tydelig på at samhandlingsreformen var en 

«retningsreform» som måtte følges nøye for å kunne 

korrigere kursen undervegs;

1.Forvaltningsmessig «følge med opplegg» i regi av Helsedirektoratet

2.Følgeforskning i regi av Norges forskningsråd 

3.Avtale mellom HOD og KS om følge-evaluering/ dialog undervegs

• Nasjonalt nettverk har fulgt utviklingen løpende og gitt 

innspill til behov for endringer
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Helsedirektoratet;

Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene 

understøtter målene i reformen;

– Større vekst i primærhelsetjenesten enn i 

spesialisthelsetjenesten

– Styrket medisinsk-faglig kompetanse i kommunene

– Kommunale døgntilbud for øyeblikkelig hjelp bygges  ut

– Utbygging av frisklivssentraler

– Forenklet kommunikasjon gjennom elektronisk 

meldingsutveksling

– Færre liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på 

sykehus

– Økt bruk av korttidsopphold og hjemmesykepleie



Helsedirektoratet -

Men vi har en rekke utfordringer;

For spesialisthelsetjenesten;

– Ingen endring i bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

– Fortsatt utskrivingsklare pasienter

– Reinnleggelsesrater for utskrivingsklare pasienter fortsetter å øke

For kommunene;

– Kommunene klarer ikke å ta imot utskrivingsklare pasienter fort nok

– Sykere pasienter enn forutsatt skrives ut fra sykehusene 

– Ingen endring i timer per bruker av hjemmesykepleie

– Stabilt nivå av rehabilitering

For pasientene;

– Økt oppstykking av pasientforløp?



Riksrevisjonens rapport

• 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 benyttes ikke på en måte og i 

et omfang som er i tråd med intensjonene

– Samarbeid om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og 

spesialisthelsetjenesten 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
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Norges forskningsråd høsten 2015

Nr Tema Effekt

1 Kommunal medfinansiering Ingen effekt

2 Reinnleggelser Gått opp

3 Utskrivningsklare pasienter Tas ut tidligere

4 KAD-senger 2-3% effekt? «The jury is still out»

5 Rehabilitering Mindre rehabilitering på sykehus enn før

6 Avtalene Avtalene i seg selv har ikke hatt noen effekt, men 

de har skapt arenaer for samhandling

7 Bedre pasientforløp Neppe endring, mer oppstykket?

8 Endring for eldre Neppe 

9 Er helsefremming lenger fremme på 

agendaen i kommunene?

Ja, men ingen målbar effekt

10 IKT (e-meldinger) Fungerer godt og tilfører verdi, men ikke del av 

reformen 
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Norges forskningsråd – Avsluttende rapport 

• Styringsgruppens vurderinger;
– Kommuner og helseforetak har lojalt fulgt opp intensjonene i reformen

– Helsesektoren er i noen grad blitt desentralisert i retning av LEON-prinsippet

– Reduksjon i liggetiden på sykehus

– Bedring av akutt/ øyeblikkelig hjelp-tilbudet

– Økt oppmerksomhet om folkehelsearbeid og forebyggende innsats

– Forsterket og potensielt mer fleksibel samhandling mellom sykehus og 

kommuner

– Usikkert om reformen har ført til bedring mht helhetlige pasientforløp

• Styringsgruppens anbefalinger;
– Fokus på samarbeidsavtalene

– Fokus på fastlegenes rolle og plass i reformen

– Vektlegging av kommunenes særskilte kompetanse i helsespørsmål

– Fokus på pasient/ brukermedvirkning for å skape mer helhetlige pasientforløp

– Bedre utnyttelse av digital teknologi i pasientkonsultasjoner (treparts-dialog)
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Nasjonalt nettverk; Status desember 2014

• Positivt;

– Målene i reformen oppleves som nødvendig og riktig i kommunene

– Avtaleinstituttet er nyttig og viktig

– Vi ser økt samhandling interkommunalt og mellom kommuner og HF

– Det er økt fokus på helhetlige og koordinerte tjenester

– Elektronisk kommunikasjon har økt dramatisk og har bidratt til bedre og tryggere 

dialog

• Områder hvor det er behov for videreutvikling/ kursjustering;

– Spesialisthelsetjenesten som helhet har i for liten grad tatt inn over seg 

intensjonene i reformen og sin rolle i å nå de overordnede målene

– Vi har ikke oppnådd en «ny og myndiggjort pasient- og brukerrolle»

– Allmennlegetjenesten oppleves fortsatt som en uavhengig, ikke integrert tjeneste 

på siden av kommune- og spesialisthelsetjenesten

– Samarbeid med allmennlegetjenesten og sykehus er en forutsetning for at de 

nye KAD/ ØHD-tilbudene skal finne sin plass i den akuttmedisinske kjeden

– Vi må utarbeide helhetlige pasientforløp inklusive prehospitale tjenester/ legevakt 

– Samarbeidet mellom kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjonene må 

bedres



Nasjonalt nettverks sluttrapport desember 2015;

10 råd for vegen videre

1. Helsefremmende og forebyggende arbeid ; Læringsnettverk  på tvers, 

eierkrav til sykehusene om aktivitet

2. Økt kommunalt ansvar; finansiering/ økonomiske insentiv?

3. Spesialisthelsetjenesten; desentral aktivitet og ambulant virksomhet + 

samarbeid om «rett pasient på rett sted til rett tid»

4. Helhetlige pasientforløp for pasientsikkerhet og kvalitet

5. Brukermedvirkning på tvers; Brukerråd & bruker-undersøkelser

6. Felles kompetansebygging og strategisk planlegging

7.   En innbygger – en journal; Felles IKT-system!

8.   Likt ansvar for veiledning, utdanning og forskning

9.   Grunn- og videreutdanning i tråd med praksisfeltets behov

10. Opprettholde dialogen mellom 1. og 2. linje nasjonalt



Pasientenes helsetjeneste

• Mål;

– Kvalitet (opplevd av pasientene og vurdert av fagfolk)

– Nærhet til tjenester

– Påvirkningsmulighet mht hvilken tjeneste og hvordan

– Valgmulighet mht hvem som skal yte tjenester og hvor

– Gode forløp

– Kort ventetid

– Skal legge til rette for mestring

• Virkemidler;

– Kommunereform

– Universitets- og høyskolereform

– Stortingsmeldinger

– Opptrappingsplaner (Rus og rehabilitering)

– Fritt behandlingsvalg

– Krav til reduserte ventetider og null fristbrudd
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Samhandling som strategisk mulighet;

Hva er mulighetsrommet?

• Dempe behovet for helsetjenester….

• Systematisk samarbeid om tiltak for å sikre «rett pasient på rett 

sted til rett tid»

• Redusere uønsket variasjon

• Bedre planlegging for pasienter med de største behovene

• Forebygge reinnleggelser 

• Helhetlige standardiserte forløp

• Kvalitetssikre overgangene 



Revidert samarbeidsavtale og  retningslinjer 2016;

• Dialog på politisk nivå
– KS-styret + representanter fra sykehusets styre og ledelse

• Administrativt samarbeidsutvalg;
– Tydeligere ansvar for oppfølging/ implementerng av avtaleverket

– Økt møtefrekvens

– Partene kan fremme egne saker 

• Sekretariat;
– Det opprettes et permanent felles sekretariat

• Ny avtale/ retningslinje om kvalitet og pasientsikkerhet
– Håndtering og oppfølging av avviksmeldinger

• Omarbeidet avtale/ retningslinje om inn- og utskriving av 

pasienter 
– Gode «stafettvekslinger» med pasientsikkerhet i fokus



Tor Åm, Samhandlingsdirektør St. 

Olavs Hospital



Pasienten er utskrivningsklar når:

• Sykehuslegen har besluttet at pasienten er 
utskrivningsklar, jfr krav i forskrift 

• Følgende dokumenter er sendt kommunen 
elektronisk:

a) Epikrise eller overflytningsnotat 

b) Helseopplysning – Oppdatert 

c) Melding om utskrivningsklar pasient



Pasienten er utreiseklar når:

• Elektronisk svar fra kommunen er mottatt om og når 
pasienten kan mottas og hvilket tilbud pasienten får

• Pasient og pårørende er informert

• Aktuell transport er bestilt

• Evt. medikamenter og/ eller behandlingshjelpemidler 
er klargjort for å sende med pasienten

• Utskrivningsrapport til kommunen er sendt

• Når pasienten reiser sendes Melding om utskrevet 
pasient



Implementering ved St. Olavs Hospital

• Oppnevning av samhandlingskoordinatorer;
• Mandat utarbeides

• Klinikkvise møter med legene;
• Hovedfokus på epikrise/ overflytningsnotat (innhold og tidskrav)

• Hver klinikk rapporterer hvordan implementeringen gjennomføres

• Godkjent prosedyre for inn/ut;
• Klinikkvis uttesting av prosedyre

• Implementeringsstøtte 

• Sjekkliste for utskrivingsprosessen

• Pasientsikkerhetsvisitter;
– Nytt fokus på utskriving/ overføring av pasienter som skal ha kommunale 

tjenester

• Publisering på intranett 



Ny avtale/ retningslinje;
Samarbeid om kvalitetsforbedring og rutiner for 

avvikshåndtering og forbedringsarbeid

• Formål; 

– Å sikre kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i overgangen 

mellom kommune og sykehus

– Etablere/ forbedre rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid 

mellom partene.

• Opprette «Fagråd kvalitet og pasientsikkerhet»

– Systematisk gjennomgang av meldte uønskede hendelser og foreslå 

forbedringsforslag

– Læring og spredning skal foregå som:

• Tema internt hos partene

• Tema i faste møter mellom kommunen og St. Olavs Hospital

• Meldingsstatistikk som legges ut på Samhandlingssidene     

• Avviksmeldinger inn- og ut registreres nå i vårt 

kvalitetssysem på linje med interne avviksmeldinger



Andre pågående  samarbeidstiltak 

1. Styresak 2013; Reformens betydning for sykehuset 

– Mottaksfunksjoner 2016; 

• Tiltak i sykehuset for å bidra til rett pasient på rett sted til rett tid

• Handlingsplan for samarbeid om ø.hjelp-pasienten med kommunene

2. Felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

3. Utvikler et generisk forløp for pasienter som trenger kommunale helse- og 

omsorgstjenester

4. Avtale om spleiselag vedr. innkjøp av allmennlegekompetanse

5. Forståelse av fastlegeforskriften og avvik på fastleger…

6. Avtale om tiltak for å forebygge «fullt sykehus»

7. Etterbehandlingssenger; spleiselag

8. Stillinger for allmennleger ved ulike poliklinikker

9. Farmakolog på besøk hos allmennlegene

10. Virtuelle undersøkelsesrom og konsultasjoner på video

11. Felles fagdag 17. mars

12. Strategi 2030; hvordan dempe veksten i behov for helsetjenester



Ny mulighet for felles strategisk planlegging

Regional 
utvikling
splan for 

Helse 
Nord

Regional 
utvikling
splan for 

Helse 
Midt

Regional 
utvikling
splan for 

Helse 
Vest

Regional 
utvikling
splan for 

Helse 
Sør-Øst

Krav til utviklingsplanene;

• Kompetanse

• Bygg

• Utstyr

• Organisasjon og ledelse

• Samhandling og oppgavedeling

Mål;

• Pasientsikkerhet og kvalitet

• Arbeidsmiljø

• Ressursutnytting

• Rett pasient på rett sted til rett tid

• Dempe veksten i behov for 

helsetjenester



Fra samhandlingsreform 
til «Pasientenes helsetjeneste»

• Arbeidet med «Pasientenes helsetjeneste» 

er en videreføring av samhandlingsreformen 

- mot samme mål

• Satsing på folkehelse, bærekraft og kvalitet 

er viktigere enn noensinne

• Dialogen mellom 1. og 2 linje på individnivå 

og systemnivå sammen med pasientene må 

forsterkes
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Takk for oppmerksomheten!
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