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Bakgrunn for reformen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Stor entusiasme med aktivt forspill før samhandlingsreformen. Var flere NOU og stortingsmeldinger som lå til grunn for reformen. Wisløff-utvalget (Samhandlingsutvalget) ble nedsatt i 2003 for å undersøke hvordan de ulike delen av helsetjenestene samarbeidet og eventuelt foreslå endringer. Det framla rapporten NOU 2005:3 Fra sykkevis til helt i februar 2005. Denne inngikk siden i grunnlagsmaterialet for Samhandlingsreformen. Bernt-Utvalget skal utrede og foreslå harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen.Siktemålet med harmoniseringen er å:sikre ensartet regulering av likeartede tjenestersikre helhetlige tilbud til brukere med sammensatte behov og bedre kommunenes mulighet for å gjennomføre dettehindre ansvarsfraskrivelse mellom tjenester og sektorerforenkle regelverket for brukere, tjenesteytere og kommuner.



Iverksettelse av 
samhandlingsreformen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Medførte 2 nye lover og endringer i en del andre, som for eksempel helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Tjenesteavtalene ble tatt inn i helse og omsorgstjenesteloven.



Samhandlingsreformen skulle:
• Vise vei og gi helsetjenesten en ny retning
• Forebygge fremfor reparering
• Tidlig innsats fremfor sein innsats
• Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe sammen
• Flytte tjenester nærmere brukerne
• Overføre flere oppgaver (og penger) til kommunene
• Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
• Gjøre det bedre for pasientene og gi dem sterkere 

brukermedvirkning



Stort fokus rundt 2012-2013
• Mye aktivitet rundt samarbeidsavtaler
• Aktivitet rundt medfinansiering
• Reduksjon av utskrivningsklare pasienter –

etter intensjonen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spesielt gjaldt dette tjenesteavtale 5 som omhandler utskrivningsklare pasienter. Selvfølgelig siden denne omhandler penger. Fokus på å få jussen riktig, plassere ansvaret der det skal være. Alt for lite pragmatisk.



Redusert fokus fra 2014
• Lufta ut av ballongen.
• Ny regjering – svakere politisk fokus rundt 

reformen?
– Veldig mange nye planer rundt 2015

• Andre årsaker
– Ny kommunereform
– Kommunal medfinasiering forsvant

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Folkehelsemeldingen «mestring og muligheter», Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020, Nasjonal helse- og sykehusplan, ny legevaktforskrift, Endring av fastlegeforskriften



Effekter av reformen
• Begrenset suksess ovenfor kronikerne
• Dårlig håndtering av samhandlingsavvik
• Epikrise ved utskrivelse er et kapittel for seg
• For liten grad av innsats for å begrense sykdom
• Sykehusene enda mer spesialisert – flere oppgaver til 

kommunene
• Hvor er fastlegen i reformen?
• Hva med samarbeid mellom somatikk og psykiatri?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mer rehabilitering over til kommunene. Støtter Paul Martin og Magne.



Effekter av reformen
• FUNNKe-prosjektet må kunne sies å være en suksess.
• Standardiserte pasientforløp
• Flere ambulante tjenester
• Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.
• Samhandlingsportalen og samhandlingsbarometeret
• Samhandling er en av fem satsningsområder i Helse Nord RHF 

sin utviklingsplan 2035. Der skal strategi for samhandling inn.
• Helse Nord RHF og KS regionalt har tatt opp samarbeidet.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FUNNKe region nord er et regionalt implementeringsprosjekt med ambisjon om å gjennomføre en full skala implementering av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i region Nord-Norge.Ambuante tjenester: PSHT, kom i jobb, rehabiliteringsteamHelse Nord RHF strategiplan tar utgangspunkt i utviklingsplanene til helseforetakene. 



Helse Midt-Norge sin 
samhandlingsstrategi

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Helse Midt-Norge sin samhandlingsstrategi. Ambisjonen om fremragende helsetjeneste skal ikke være noe mindre hos oss!



Nettsider for samhandling
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Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det 
betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i 
behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samhandlingsportalen jobbes det med. Målet er å få en felles portalløsning for hele regionen



Regional oversiktsside:
Nettsider for samhandling
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• Enkel, brukervennlig nettadresse

• Regional oversiktsside

• Likeverdige parter

• Inngangsport til 
samhandlingsbarometeret

• Nyheter

• Kontaktinformasjon, prosedyrer og 
rutiner

• Referater og dokumenter

Standard oppsett på 
hvert helseforetak



Samhandlingsbarometeret

• www.samhandlingsbarometeret.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jamfør Magne

http://www.samhandlingsbarometeret.no/


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eldreplan som skal styrebehandles i Helse Nord RHF oktober 2017. Skal bidra til bedre samarbeid.



Takk for oppmerksomheten
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