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Verdens beste stafettlag? 



Hva øver vi på?



Er vi gode på dette?



Forutsigbarhet og kvalitet



Tema for innlegget

• Litt fakta

• Kort om samhandlingsreformen
– Virkemidler

– Erfaringer

• Pasientforløp

• Hvordan sikre godt forebyggende arbeid og samhandling 
gjennom hele pasientforløpet?
– Styrker og svakheter i dagens situasjon?

– Hvem er best til å svare på spørsmålet?



Befolknings-
grunnlag

 Universitets- og 
regionsykehus for Nordland, 
Troms, Finnmark og Svalbard 
(484 152 mennesker)

 Lokalsykehus for 
Troms og nordre Nordland
(191 585 mennesker)



UNN HF i 2017

 Budsjett 7,2 milliarder

 6 379 årsverk 

 5 sykehus

 5 distriktspsykiatriske sentre (DPS)

 2 distriktsmedisinske sentre (DMS)

 Prehopitale ressurser: 
1 AMK, nasjonal flykoordinering, 
31 ambulansestasjoner, 
46 ambulanser, 4 båter, 
2 helikopter, 2 fly



30 kommuner i to fylker

Minste kommune  

916 innbyggere

Største kommune

74 156 innbyggere



Samhandlingsreformen

1. Klarere pasientrolle

2. Ny kommunerolle

3. Økonomiske insentiver

4. Spesialisthelsetjenesten 

skal i større grad kan bruke 

sin spesialiserte 

kompetanse

5. Tilrettelegge for tydeligere 

prioriteringer

6. Andre strategiske tiltak

• IKT, forskning- og 

utdanning



Samarbeidsavtalene

1. Overordnet samarbeidsavtale

2. Tjenesteavtaler
1. Ansvarsfordeling ulike helse- og omsorgsoppgaver

2. Samarbeid habilitering og rehabilitering

3. Henvisning og innleggelse

4. Kommunale ø-hjelp tilbud

5. Utskriving og utskrivingsklare pasienter

6. Kunnskapsoverføring

7. Forskning, utdanning og praksis

8. Jordmortjenester

9. IKT

10. Forebygging

11. Beredskapsplaner



Om virkemidlene 

(lovpålagte avtaler og «bøter») 

•God og inkluderende prosess.

• Nyttige avklaringer.

• For mange avtaleområder. 

• For høyt detaljeringsnivå.

• Vanskelig tilgjengelig.

• OSO er helt sentralt.



Gode pasientforløp
Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?



Samhandlingsreformen: 
Helhetlige pasientforløp

• «Kommuner skal i samarbeid med sykehus kunne tilby helhetlige og 
integrerte tjenester før og etter sykehusopphold, basert på 
sammenhengende pasientforløp»

Kommune-
helsetjenester

Kommune-
helsetjenester

Utred-
ning

Behand-
ling

Inn-
leggelse

Diagno-
stikk

Opp-
følging

Ut-
skrivelse

Opphold i sykehus

Standardisert pasientforløp (protokoll)      individuell behandlingsplan

Kjennetegn ved pasientforløp:
• Målet er bedre koordinering
• Utgangspunktet er en bestemt diagnose
• Grunnlaget er faglige retningslinjer



Forutsetning for god samhandling og gode pasientforløp

• Tydelige rolleavklaringer (hvem skal gjøre hva?)

• God og riktig informasjon  (men hva kan deles?) 

• Samtykke (taushetsplikt vs opplysningsplikt)

• God og riktig kommunikasjon 

(men hvordan skal informasjons oversendes)







• Enkel, brukervennlig nettadresse

• Regional oversiktsside

• Likeverdige parter

• Inngangsport til 

samhandlingsbarometeret

• Nyheter

• Kontaktinformasjon, prosedyrer 

og rutiner

• Referater og dokumenter

Standard oppsett på 
hvert helseforetak



• "We do as we are told"

Viktig med et felles språk som 
alle forstår.

http://www.youtube.com/watch?v=yR0lWICH3rY


Takk for oppmerksomheten!

Det er resultatene for pasienten som teller!
Vi gir den beste behandling


