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Hva sier samhandlingsreformen?
• Helhetlige pasientforløp
• Mer forebygging
• Økt brukerinnflytelse og økt mestring
• Tjenester skal gis nærmere der folk bor
• Sikre en bærekraftig utvikling
• Kommunene skal få et større ansvar
• Spesialist- og primærhelsetjenesten skal inngå 

forpliktende samarbeidsavtaler





Evaluering av samhandlingsreformen 
(EVASAM)

• Samarbeidsavtaler
– Tatt i bruk, lite variasjon, ingen vesentlig endring av samarbeid

• Økonomiske styringsvirkemidler
– Liggetid redusert, antall innleggelser kraftig økt, ingen økt reinnleggelser eller mortalitet.

• Helhetlige pasientforløp
– Viktig med funksjonsbaserte forløp, ikke diagnosebaserte for kommunene. 

• IKT som virkemiddel
– Alle er positive til bruk av dette, pasienter bare marginalt involvert. Etterspør mer 

trepartskommunikasjon.

• KAD virker etter sin hensikt.
– Dersom legedekningen er god. Ser da en liten reduksjon i akuttinnleggelser. Ellers har 

ikke organiseringene så mye å si.



Anbefalinger fra EVASAM
• Forslag om en rekke konkrete tiltak, men 4 

områder bør vektes særlig:
– Samarbeidsavtalene.
– Fastlegenes rolle og plass i reformen.
– Bruker/pasientmedvirkning for å skape mer 

helhetlige pasientforløp
– Bedre utnyttelse av digital teknologi, da i form av 

trepartsdialog i konsultasjonsøyemed.



Hva har Helse Nord tenkt å gjøre?
• Helsetjeneste for eldre.
• Strategiplan for samhandling 2017.
• Samarbeid med KS (Pasientforløp.no).
• Medikamenthåndtering.
• Psykisk helse og rus – Strategisk plan for 2016-

2026.
• Eksempler på teamarbeid.



Helsetjeneste for eldre

• Helse Nord RHF vil i samarbeid med kommunene 
lage en plan for geriatri og eldrehelse. 

• Betydelig økning av andelen eldre frem mot 2030.
– Over 50% økning av mennesker over 70 år.

• Flere eldre vil behandles utenfor sykehus.

• Bedre og mer samarbeid.

• Kompetanseoverføring mellom nivåene



Strategiplan for samhandling 2017

• Først kartlegge situasjonen i Nord Norge.

• Deretter lage en plan basert på funnene 
som er i tråd med intensjonene i 
samhandlingsreformen.



Samarbeid med KS - Læringsnettverk
• «Hva er viktig for deg?»

– Helseministeren mener at dette er svært sentralt i pasientens 
helsetjeneste og mestring av eget liv.

• Læringsnettverkene har som målsetting å støtte kommunene og 
helseforetakene i å utvikle gode pasientforløp.

• Tre virkemidler for utvikling av gode pasientforløp i kommunene:
• 1. Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til 

«Hva er viktig for deg?»
• 2. Utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i 

hjemmet» (HPH) i Trondheim/Orkdalsregionen
• 3. Systematisk oppfølging fra tjenesteyterne av kvaliteten på 

pasientforløpene, som inkluderer målinger



Samarbeid med KS - Læringsnettverk

• KS ønsker å invitere inn Nordlandssykehuset 
og alle 21 kommunene som ligger under til 
å delta i et læringsnettverk. Helse Nord RHF 
er positiv til et slikt samarbeid.



Medikamenthåndtering.

• Direktoratet for E-helse jobber med felles 
legemiddellister. Kanskje på plass om 2 år.

• I Helse Nord innføres felles kurve- og 
medikasjonsløsning.

– LIB avstemmes i DIPS.



Psykisk helse og rus – plan
• Strukturen i tjenesten foreslås ikke endret
• Stadig tettere integrasjon av psykisk helse og TSB

– Ambulante akutteam må også kunne bistå TSB-pasienter

• Foreslår etablering av flere felles behandlingsteam
– ACT eller FACT er en modell som er brukt mange plasser i 

Norge, men lite i Nord-Norge (bare Tromsø)
– Denne modellen bør kunne brukes på andre pasientgrupper, 

også innen barne- og ungdomspsykiatri.



Psykisk helse og rus – plan
• Foreslår IPS inn i tjenesten.

– Dvs. at sykehusene tar ansvar for å bistå NAV og kommune i 
jobben med å få pasienter ut i jobb og tilbake på skolen

• For barn og unge foreslås å flytte mer av det polikliniske 
tilbudet ut der pasientene er (skole, BH, etc.)
– BUP i skolen
– Spesialisthelsetjenesten inn på helsestasjon
– Etc.



Psykisk helse og rus – plan
• Styrke bruk av digitale helsetjenester

– Er DeVaVi aktuelt for kommunene her i området?
– Utvide tilbudet med å flytte samtaler over på 

video/facetime, bruke behandlingsprogrammer utviklet for 
data/smarttelefon, etc.

• Nasjonal føring om at alle DPS skal ha akuttfunksjoner
– Brukes det her?
– Kan det endre pasientstrømmen
– Kan det redusere antall innleggelser på tvang?



Eksempler på godt teamarbeid

• IPS – Individuell jobbstøtte

• Pasientsentrerte helsetjenesteteam.

• ACT/FACT – team.



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


