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Hva skjedde?

Manglende koordinering 
og  forebygging
Samfunnets bæreevne truet

2012 
Forebygge mer
Behandle tidl.
Samhandle bedre



Vi fikk noen nye verktøy

UKP, KAD, kom.medf. 
Samarbeidsavtaler og samlokalisering
IKT, Kompetanse



Nye samarbeidsarenaer ble etablert

• Ulike kulturer skulle 
«smelte» sammen

– Likeverd?

• Lokalt, regionalt, nasjonalt

• Intility arena?



Ønsket utvikling – dempet vekst i 
spesialisthelsetjenesten



Hva ble det av 
samhandlingsreformen?



Hvor er vi nå?

• Bedre kvalitet i «overgangene», men ikke i mål

• Reduksjonen i utskrivningsklare pasienter har stoppet opp

• Utnyttelsesgraden av KAD sengene er varierende (for lav)

• Samarbeidsutvalgene er blitt viktige arenaer 



Hvor er vi nå ? (2)

• Oppgavedeling var et riktig mål, men fremholdes ofte som 
et problem

• Krisen i fastlegeordningen må tas på største alvor. En 
sviktende fastlegeordning blir fort 
spesialisthelsetjenestens problem

• Ingen incentiver til å dempe veksten i behov, etter at 
«kommunal med-finansiering» ble fjernet



Retningsreform



Går vi i riktig retning?



Hva viser utfordringsbildet?
- (Fra perspektivmeldingen 2017)



Europeiske utfordringer



Hva kjennetegner de som har 
kommet lengst?

• Gjennomgående IKT-system

• En styrket førstelinje/ primærhelsetjeneste

• Populasjonsbasert tilnærming både strategisk og 
organisatorisk:

– Alle på samme lag
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Framskrivning av behov til 2035



Bærekraftig helsetjeneste 2035





Ikke fortere, høyere og sterkere.
Klokere.

Er det mulig å

• gi bedre pasientbehandling 

• med bedre pasientopplevelse

• med mer fornøyde ansatte ?

…uten å finne olje en gang til……



Ikke fortere
Ikke bare overføre oppgaven til noen andre
som kanskje ikke vil ha den



Virkemidlene er

1. Redusere uønsket variasjon. Strengere på å bare gjøre det 
vi er sikre på virker – pasienten bestemmer.

2. Bruke tilgjengelig teknologi. Til bedre pasientoppfølging 
og til å flytte kompetanse fram til pasienten.

3. Samarbeide bedre om de som trenger det mest. 5% 
bruker 50% av ressursene

4. Mer tid til pasientbehandling. Oppgavedeling i sykehus.



På vei mot 2035 – hva har vi i vente 
og hva kan vi lære av SSB



Bærekraftig helsetjeneste 2035

2015 2020 2025 2030 2035

Aktivitetsframskrivning for spesialisthelsetjenesten

Demografisk 
befolkningsvekst

Sykdomsutvikling og 
variasjon

Teknologi Nye driftsformer og 
samhandling

Regulatoriske 
rammer

Høy

Lav

Midt

1 2 3 4 5

Fordi fremtiden er usikker utarbeides det flere alternative 
framskrivninger.

Høy befolkningsvekst og 
sykdomsutvikling. 
Lite bruk av teknologi, nye 
arbeidsformer og 
prioritering

Lav befolkningsvekst og 
sykdomsutvikling. 
Stor bruk av teknologi, nye 
arbeidsformer og 
prioritering

Hovedalternativ

Strategiske veivalg basert på effekt på aktivitet



Sykdomsutvikling og uønsket variasjon

Kne-artroskopi

2

E+ E-

Eksempel



Sykdomsutvikling og uønsket variasjon

• Koble uønsket variasjon med samvalgsverktøy

Kne-artroskopi

Foreløpig effekthypotese:
40% reduksjon i kneartroskopi

15% reduksjon i proteser

Ikke validert i 
framskrivingsmodell



Teknologi – hva er potensialet

– Sverige - rapport fra McKinsey på oppdrag fra Svenske myndigheter. 
Sverige har satt som mål å være best på e-helse innen 2025

http://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-
services/our-insights/digitizing-healthcare-in-sweden

– implementering av eksisterende teknologi kan gi 33% besparing i 2025

– Digital oppfølging/e-konsultasjon/fjernovervåking størst potensial

– Danmark – Regeringen tar initiativ om systematisk bruk av 
patientrapporterede oplysninger i sundhedsvæsenet – ”Initiativ 2.2 Bedre 
bruk av patienternes egne oplysninger”.

https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Rapporter-og-
analyser/Sundhed/Analyse-af-patientrapporterede-oplysninger
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Aktivitetsvekst poliklinikk 
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Kilde: NPR 2015

Nye driftsformer og samhandling4



Valencia – kroniker strategi



Pasientens team

Reiseledere over gapet mellom
nivåene

3% av pasientene fikk redusert
innleggelser med 70% sammenlignet
med året før
(tilsvarer 26% reduksjon
av alle innleggelser)

+ en rekke andre effekter…



Aktivitetsvekst liggedøgn

70% reduksjon i liggedøgn for de 3% mest 
ressurskrevende pasientene ville for Helse Sør-Øst bety en 
reduksjon i antall liggedøgn på 26%. 

Foreløpige tall



Foreløpig effekthypotese:
40% reduksjon i kneartroskopi

15% reduksjon i proteser

Ikke validert i 
framskrivingsmodell2015 2020 2025 2030 2035

Aktivitetsframskrivning for spesialisthelsetjenesten

Demografisk 
befolkningsvekst

Sykdomsutvikling og 
variasjon

Teknologi Nye driftsformer og 
samhandling

Regulatoriske 
rammer

Høy

Lav

Midt

1 2 3 4 5

Fordi fremtiden er usikker utarbeides det flere alternative 
framskrivninger.

Høy befolkningsvekst og 
sykdomsutvikling. 
Lite bruk av teknologi, nye 
arbeidsformer og 
prioritering

Lav befolkningsvekst og 
sykdomsutvikling. 
Stor bruk av teknologi, nye 
arbeidsformer og 
prioritering

Hovedalternativ

Konturene av en bærekraftig  helsetjeneste



Stortinget

Regjeringen

Helse- og 
omsorgsministe
r

Styreleder i 
Helse Sør-Øst

Administrerend
e direktør i 
Helse Sør-Øst

Styreleder i 
helseforetaken
e

Administrerend
e direktør i 
helseforetaken
e

Ledergrupper i 
helseforetaken
e 

Avdeling/enhet 
i 
helseforetaken
e

Nasjonale strategier

Stortingsmeldinger.
Den politiske styringen følger 
de formelle ansvarslinjene. 



Takk for meg!



Reserve





Status for samhandling 
• Økt fokus på «bedre pasientforløp»

• «PLO-meldinger» er innført, en suksess

• Avtale om deling av e-læringskurs inngått (KS og HSØ)

• Verktøy for å dele styringsinformasjon utviklet

• Trygg utskrivning – tiltakspakke vedtatt(hele Norge)

• Gjensidige hospiteringsordninger på plass(hele Norge)

• De fleste utskrivningsklare blir skrevet ut samme dag(hele 

Norge?)

• Antall reinnleggelser har ikke gått opp pga av 
samhandlingsreformen(hele Norge)

• Gjensidig veiledningsplikt fra 1.1.2018



Gode eksempler forts

• Mobilt røntgen (flere HF i HSØ)

• ACT/FACT-team

• Nettverk f.eks. av kreftsykepleiere, avd.ledere, o.a.

• Lokalmedisinske senter med spesialistpoliklinikker

• Helsearena Aker

• Samhandlingskoordinatorer i Telemark; spleiselag

• Stavanger: VIP-pasienter. Ekstra service til 
«storforbrukere». Samarbeid sykehus-kommune



Finansering, som støtter samhandling

• Spesialisthelsetjeneste utført av kommunene (eks: 
blodtransfusjoner, dialyse, intravenøs behandling)

• Ambulerende virksomhet, takstene er økt (foreløpig i psykisk 
helsevern og rus, planlegges også for somatikk)

• Telemedisin (krav: video og i sanntid, lege og pasient på hvert sitt 
sted. Kompensere for fysisk avstand) 

• Hdir rapport «Finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten –
Langsiktige utviklingsbehov» (17/4033-3)

• UKP, psyk og tsb fra 2019?

• ISF psykisk helsevern (nytt fra 2017)


