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Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
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Statssekretær Anne Grethe Erlandsen



Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan
Mål: realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte



Helse- og omsorgsdepartementet

Hvor vil vi?



Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger som må være oppfylt



Pasienten – en aktiv deltager 

5Foto: Borgos Foto AS, Helse Nord RHF
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Barn og unge Personer med 
alvorlige psykiske 

lidelser og 
rusproblemer

Personer med flere 
kroniske lidelser

Skrøpelige eldre



Avtale om 
helsefellesskap
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19 helsefellesskap 
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Helse- og omsorgsdepartementet
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Helse- og omsorgsdepartementet

Bedre planlegging
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Utviklingsplan 
2018

Utviklingsplan 
2022

Innspill fra helsefellesskapene

x



Utadvendte sykehus
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Illustrasjonsfoto: Freestock, Borgos Foto AS



Pakkeforløp for psykisk helse og rus støttes med tiltak i NHSP

Første 
samtale

Basis 
utredning

Plan-
legging av 
behandling

Behandling Evaluering

Pasient henvender 
seg til:
Kommunal 
helse- og 
omsorgstjeneste
Fastlege
Annen spesialist
Annen henviser

Avslutning 
pakkeforløp/
avsluttende 
samtale

Utvidet 
utredning

Videre
oppfølging 
i kommunen

Rett til 
helsehjelp

Start 
pakkeforløp

Tiltak på tvers

Før/ved henvisning Utredning og behandling Ved utskrivning



Trygghet for kompetent og rask hjelp 
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Hvordan skal vi få det til?

17



Helse- og omsorgsdepartementet

Flytte tjenester hjem til pasienten



Helse- og omsorgsdepartementet

Flytte tjenester hjem til pasienten



Helse- og omsorgsdepartementet

Dele helsedata og bruke kunstig intelligens



Helse- og omsorgsdepartementet

Digitaliseringen skal understøtte målene



Hvis vi fortsetter som før

Sykepleiere Helsefagarbeidere
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23Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsefagarbeider 
Thorleif Johan Brønn, 
Sykehuset i Østfold

Avansert klinisk sykepleier 
Elisabeth Strandberg, OUS 



Helse- og omsorgsdepartementet

Personell- og kompetanseplanlegging for sykepleiere



Helse- og omsorgsdepartementet

Livslang læring 



Foto: Illustrasjonsfoto fra St. Olavs hospital, Borgos Foto AS



Helse- og omsorgsdepartementet

Tverrfaglige 
team

Nettbasert 
deling av 

kompetanse

Hospitering

Faglig 
nettverk

Delte 
stillinger

Kompetanse
- overføring 

mellom 
sykehus og 
kommune

Helsefellesskapene 
skal sette konkrete 
mål for 
kompetansedeling



Helse- og omsorgsdepartementet

Finansieringen skal:

 tilpasses raskere

 knyttes til innholdet i tjenestene

 understøtte helhetlige tjenesteforløp

 understøtte forløp på tvers av sykehus og 
kommuner

 gjøre kvalitetsbasert finansiering mer 
målrettet



Helse- og omsorgsdepartementet
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Barn og unge Personer med 
alvorlige psykiske 
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rusproblemer

Personer med flere 
kroniske lidelser

Skrøpelige eldre
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Og en kortversjon…



Foto: Anders Aasheim

04.12.2019

Samhandling -
viktig nå og enda 
viktigere fremover

Elisabeth Vik Aspaker, Fylkesmann i Troms og Finnmark

Samhandlingskonferansen i Tromsø, 27. november 2019 



2© Fylkesmannen i Troms og FinnmarkFoto:

• Alle punkter er enten direkte eller indirekte 

knyttet til helse

• Målene kan bare oppnås med samarbeid

FNs bærekraftsmål



3© Fylkesmannen i Troms og FinnmarkFoto:

• Mer enn bare ansvar og overgangen mellom 

kommunen og sykehuset

• Krever en videre forståelse av faktorer som 

påvirker et samarbeid

• Planlegging

• Styringssystemer

• Internkontroll

Samhandling



4© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

• En suksesshistorie!

• Her er bildet for 2018, dess mørkere farge, jo 

flere innbyggere over 80 år (Kilde: SSB)

Forlenget levealder i Norge



5© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

• Vi må forvente en stor økning av antall eldre 

over 80 innen få år (Kilde: SSB)

• I de fleste kommuner har tjenesteapparatet 

innen helse og omsorg allerede kjent på 

utviklingen lenge

Norge i 2040



6© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Folketallet i Troms og 

Finnmark pr. 3. kvartal 2019



7© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Vanskelig å få fastlege også i de 

store kommunene

Andel fastlegepraksiser betjent av 

vikar økte fra 10% til 20% fra 2016 

til 2018

Utfordringer 

- Personellmangel, spesielt sykepleiere

- Kompetansemangel

- Fraflytting

- Små kommuner

- Små lokalsykehus

- Lange avstander

- Lite kommunesamarbeid



Manglende bærekraft i tjenestene er et kjent scenario

Morgendagens omsorg (Meld.St.29 2012-2013):

• Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke.

• Utfordringer med bærekraft i tjenestene. Tilgang på helsepersonell øker ikke i takt med behovet

• Behov for å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger

• Mer innovasjon er nødvendig

• Meldingen pekte tydelig på  innføring av velferdsteknologi

• Morgendagens omsorgsomgivelser – program for utvikling og innføring av velferdsteknologi og tiltak for 

fornyelse, bygging og utvikling av framtidas sykehjem og omsorgsboliger.

04.12.2019



9© Fylkesmannen i Troms og FinnmarkFoto:

- Et aldersvennlig Norge

- Fysisk aktivitet og fellesskap

- Mat og måltider

- God helsehjelp

- Sammenheng i tjenestetilbudene

Reformens fem 

innsatsområder:

Reformens skal bidra til:
- Flere gode leveår med god helse, god livskvalitet 

og at man mestrer eget liv

- At pårørende ikke blir utslitt

- At ansatte har et godt arbeidsmiljø



10© Fylkesmannen i Troms og Finnmark



Tilskudd fra Fylkesmannen tildelt i Troms i 2019:

• Kompetanse- og innovasjon: > 21 mill

• Habilitering/ rehabilitering: 10 mill

• Kommunalt rusarbeid: > 16 mill

• Langvarige og sammensatte tjenestebehov: > 15 mill

• Psykologer i kommunene: 11 mill - alle de 24 kommunene har fått midler

Til sammen > 70 mill til disposisjon i kommunene i Troms, fra de tilskudd som Helse- og omsorgsseksjonen 

forvalter

Ny utlysning på nyåret 2020.

04.12.2019



Samhandling er viktigst for de mest utsatte blant oss

• Fylkesmannen vil berømme UNN- styret for å støtte ny arbeidsmåte innen psykisk helse og 
rus: Innføring av ACT/FACT 

• ACT/FACT er fleksible arbeidsmodeller, hvor de som ikke klarer å søke hjelp eller 
nyttiggjøre seg tradisjonell hjelp blir oppsøkt

• Teamene er tverrfaglig sammensatt av fagfolk både fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunene

• Fylkesmannen arrangerte en første nettverkssamling i november 2019 for etablerte team, 
og for de som er i ferd med å etableres både i Troms og Finnmark

04.12.2019



13© Fylkesmannen i Troms og FinnmarkFoto:

Til slutt en appell til alle:

• Det største potensialet for forebygging av alle typer 

lidelser ligger i barndommen

• Ingen ting er mer helseskadelig enn å bli utsatt for 

vold og overgrep

• Kommuner har ansvar for å lage sin egen 

handlingsplan mot vold og overgrep

• Alt helsepersonell har plikt til å bidra til å avdekke, 

avverge og varsle om vold og overgrep

En god barndom varer livet ut



Kvalitet              Trygghet                         Respekt                        Omsorg

UNN og kommunene som partnere, ikke parter:
Hvordan leve opp til dette?

Administrerende 
direktør i UNN, 
Anita Schumacher



Trekk ved situasjonen for UNN og kommunene

Sammenslåing av fylker og kommuner

Forslag om å slå sammen UNN og Finnmarkssykehuset

Utredning med anbefaling om ikke å slå sammen 
helseforetakene

Styrene i UNN og Finnmarkssykehuset støtter denne 
anbefalingen

Til syvende og sist en politisk avgjørelse ila 2020



Trekk ved situasjonen for UNN og kommunene

 UNN har i dag utstrakt samarbeid med 
kommunehelsetjenesten i 30 kommuner i 
Troms og Nordre Nordland

 Ved eventuell sammenslåing med 
Finnmarkssykehuset vil UNN få totalt
49 kommuner å samarbeide med

 Prosjektgruppen vurderer at det er en 
risiko for nedprioritering av samarbeidet 
hvis UNN skal forholde seg til så mange 
kommuner



Hvor vil vi?



Samvalg – veien videre Anita Schumacher
Universitetssykehuset Nord-Norge



• UNN leverer «pasientens 
helsetjeneste»

• Pasientforløp som en 
hovedsatsning -gis stor 
oppmerksomhet i UNN

• Store fellessatsninger: 
stormottakere og trygg 
akuttmedisin

Pasientforløpene – hvordan bli bedre?



Satsning på stormottakere

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrp3QtOnhAhVOlosKHdY2CxcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip6dPKtOnhAhUntIsKHRZ3BCIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip6dPKtOnhAhUntIsKHRZ3BCIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6rr20tOnhAhWFqIsKHcOSCcEQjRx6BAgBEAU%26url%3D/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6rr20tOnhAhWFqIsKHcOSCcEQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847&psig=AOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu&ust=1556218649275847
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrp3QtOnhAhVOlosKHdY2CxcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip6dPKtOnhAhUntIsKHRZ3BCIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip6dPKtOnhAhUntIsKHRZ3BCIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6rr20tOnhAhWFqIsKHcOSCcEQjRx6BAgBEAU%26url%3D/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6rr20tOnhAhWFqIsKHcOSCcEQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847&psig=AOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu&ust=1556218649275847


Vedtak OSO 21.11.19



Pasienter som trenger oss ofte

Oppstart tre delprosjekter 

 Identifisering og risikovurdering av 
stormottakere. 
IKT og arbeidsmetoder

 Koordinering; utrede koordinerende 
enhet. 
Kartlegge eksisterende 
koordineringsfunksjoner.

 Optimalisering: pasientforløp og 
samhandling inkl. teknologi



Psykisk helse- og rus
 Utvikling av stedsuavhengige 

tjenester

 Etablering og konsolidering av FACT-
team (fleksibelt aktivt oppsøkende 
behandlingsteam)

 Etablering av regionale 
sikkerhetsplasser

 Rekruttering og stabilisering av 
personell

 Nye UNN Narvik og 
OU-prosess arealer psykisk helsevern 
og TSB Tromsø

 Ferdigstilling av implementering 
pakkeforløp psykisk helsevern og TSB

 Nå målsetningen uttrykt i «den gylne 
regel»



Teknologi i pasientbehandlingen



Tidlig hjem – nyfødt intensiv

• Et tilbud om tidlig hjemreise for 
barn i spisetreningsperioden, 
eller barn som har spesielle 
behov, og som ikke trenger 
overvåking lengre.

• Tilbudet er frivillig og gjelder 
frem til sonden er fjernet og 
barnet har stabil vektoppgang. 

• Barna blir fulgt opp med 
konsultasjoner via Skype for 
Business.

+ =

Nyfødt Intensiv, UNN, er første nyfødtavdeling i
Norge som tilbyr konsultasjoner/veiledning via Skype.



Trygg akuttmedisin



– Jeg fryser den ordningen 
som er nå, setter i 
gang helsefellesskapene, 
og når det er oppe og går 
håper jeg å avskaffe hele 
ordningen med bøtene og 
få kommunene og 
sykehusene til å jobbe godt 
sammen.

Høie i VG 22. november:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/b5dpgl/regjeringen-oppretter-19-nye-helsefelleskap


Hvordan utvikle bedre partnerskap mellom UNN og kommunene?

 Uheldig for pasientene og for oss 
hvis vi ikke klarer å se hverandre som 
likeverdige partnere:

- Fullt av utskrivingsklare pasienter i 
sykehusene

- Utfordringer med å håndtere 
pasienter som venter på å komme inn

- Pasientens tilstand forverres mens 
han venter på å komme inn



Helsefellesskap- mer forpliktende og nært



Hvordan utvikle bedre partnerskap mellom UNN og kommunene?

 UNN og kommunene må stå sammen 
for pasientene våre:

- Kjenne hverandre, møtes på felles 
arenaer, skape tillit og respekt

- Å mestre spennende 
«problemstillinger» i kommunene, 
kan være rekrutterende

- Jobbe side om side – ikke ovenfra og 
ned, eller uten å være i dialog



Et eksempel fra Sykehuset Innlandet

Digital samhandling i pasientforløp:

• Videokommunikasjon i prehospital 
beslutningsstøtte

• Digital poliklinikk, næroppfølging av 
hjerneslag og hoftebruddpasienter

• Digital samhandling sykehjem og 
sykehus Klikk for å se video

https://vimeo.com/310650178

https://vimeo.com/310650178
https://vimeo.com/310650178


Det er resultatene for pasienten som teller!



Hvordan få til bedre helsetjenester til de som 
trenger oss ofte?
- Det trengs en felles innsats!

Samhandlingskonferansen 2019
v/ Markus Rumpsfeld, Monika Dalbakk og Gro Berntsen





Oppstart:
- Hvem representerer du i dag?



For å forbedre helsetjenestene til de som trenger oss 
ofte: 

Hvor ligger de største utfordringene i den helsetjenesten som gis i dag?

• Diskuter gjerne med 
sidemann

• Fritekst! 





Må ha pust til det 

Må ha krefter til det

Må bruke kreftene rett 

Må ha riktig hjelp 

Må føle seg trygg

Evas mål:  «Komme 
meg opp av senga selv 
om morgenen. Klare å 

gå til stua, drikke 
morgenkaffe og lese 

avisa.» 



Personsentrert
Individuelle mål

Informert aktiv pasient

Proaktiv
Egenmestring

Elektive planer
Risikohåndtering

Helhetlig
Felles mål og plan

Koordinert, og planlagt team

2013-2019 Pasientsentrert helsetjenesteteam PSHT

Illustrasjon: J Reitan og GKR Berntsen



Hvor kommer pasientene fra?

Medinsk KL

Hjerte/LU Kl

Nevr/OrtKir/Kreft

Kommunal inst

Hjemmetj.

Fastlege
Pasient/Pårørende

HENVIST FRA...





Gi eksempler på gode tiltak som fungerer

•Diskuter gjerne med 
sidemann
•Fritekst



Forskningsresultater (N=1218) 

10% færre øhjelpsinnleggelser/6mnd

42 færre medisinske kriser som sparer pasienten for akuttinnleggelse

32% færre øhjelp liggedager/6mnd

2077 færre liggedager som utgjør 6 senger/ 6mnd

2,3 ganger mer planlagt poliklinikk/6mnd 

flere kontakter kan planlegges for helsepersonell og pasienten

43% redusert dødelighet etter 6 mnd

53 flere som har fått PSHT er i live etter 6 mnd

Gro Berntsen, Dalbakk, j. Hurley, t. Bergmo, l. Spansvoll, j.Bellika, S.Skrøvseth, T. Brattland, M. Rumpsfeld

Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial : BMC Health Services Research volume 19, 682 (2019)

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/


Figure 1 

The Lancet 2012 380, 37-43DOI: (10.1016/S0140-6736(12)60240-2) 

Konsekvenser av våre funn

• Behov for kvalitetsforbedring

• Pasienter med komplekse og kompliserte behov 
utgjør et stort volum

• Kostbare

12

Stormottakere

PSHT

Personsentrert

Proaktiv

Helhetlig



Et besøk inn i dagens 
helsetjenester



Olav

en pasientfortelling

Jeg blir mer og mer opptatt av livet
som det faktisk er, ikke som det skulle
ha vært. 

Kari Bremnes



Klarer seg sjøl

• Kommunal bolig

• Hjemmesykepleie – medikamenter

• Handler selv og ordner huset selv

• Tar vare på hunden – går ofte tur



Kommunikasjon

1
6

• Hjerneslag for 2 år siden

• Olav kan ikke snakke.

• Blir fort oppgitt når han ikke blir forstått

• Avviser kommunikasjonshjelpemidler

• Avviser kognitiv testing

3 P modellen: Pasienter og profesjonelle i partnerskap 



Ernæring

• Olav har problemer med å svelge

• Mat i vrang halsen => Innlagt for 
lungebetennelser

• Soppinfeksjon i munnen

• Vekttap

• PEG – en ventil på magen som kan ta 
imot sondemat

3 P modellen: Pasienter og profesjonelle i partnerskap 17



Hva nå?

• Olav vil trenge mer hjelp

• Oppfattes av noen som utfordrende og
aggressiv

• Kognitive funksjon og egeninnsikt? 

• Boevne?

• Institusjon ?



De «store» ordene...

3 P modellen: Pasienter og profesjonelle i partnerskap 19

Personsentrert: 

et forløp som styres av det 
som personen selv oppfatter 

som viktig i sitt liv

Helhetlig: 
et helhetlige forløp, der den 

riktige kompetansen og 
ekspertise sørger for riktig 

tiltak til riktig tid og sted på 
tvers av alle aktører.

Proaktiv: 
Et forløp hvor kvalitet og 

forebygging av uønskede og 
kostbare kriser, i både 

menneskelige og økonomisk 
forstand er innebygget.



For de som trenger oss ofte: 

Hva kjennetegner en personsentrert tjeneste for Olav?

• Diskuter gjerne med sidemann

• Fritekst! 



For de som trenger oss ofte: 

Hva kjennetegner en helhetlig tjeneste for Olav?

• Diskuter gjerne med sidemann

• Fritekst! 



For de som trenger oss ofte: 

Hva kjennetegner en proaktiv tjeneste for Olav?

• Diskuter gjerne med sidemann

• Fritekst! 



Veien videre



Hvem er «stormottakere» / pasienter som 
trenger oss ofte?

• Pasienter med sammensatt sykdomsbilde og omfattende 
helsetjenestebehov

• En eller flere diagnoser eller tilstander med behov for 
helsetjenester fra flere enheter. Kombinasjon somatikk, 
psykisk helse og rus

• Stort koordineringsbehov

• Høy risiko for helsesvikt eller helsetjenestesvikt



Forankring Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

• OSO stiller seg bak forslaget om etablering av en felles satsning 
mellom UNN og kommunehelsetjenesten med formål om å: 

• OSO ber alle kommuner om å delta og bistå i arbeidet videre

• Eier: OSO

• Styringsgruppe: felles med lik representasjon

• Mandat: forslag utarbeides av Samhandlingsavdelingen – felles 
arbeidsgruppe settes ned



Helsefellesskap

Samarbeidsutvalg i 3 nivåer:

• Overordnet

• Strategisk

• Faglig

Foto: Lasse Moe/Johnny Nordskog

Anne Hafstad, journalist Dagens Medisin 2019-10-23: 
«Helsefellesskap - det er verdt å prøve»



En felles satsning: 
Helsefellesskap på strategisk og faglig nivå

Formål: 
Bidra til at pasienter med omfattende 

helsetjenestebehov får tilbud om 
personsentrerte, helhetlige og proaktive 

helsetjenester

Tjenesteinnovasjon og 
videreutvikling

Organisasjons-utvikling

Teknologi/eHelse
Samhandling internt og 

eksternt

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrp3QtOnhAhVOlosKHdY2CxcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip6dPKtOnhAhUntIsKHRZ3BCIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip6dPKtOnhAhUntIsKHRZ3BCIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6rr20tOnhAhWFqIsKHcOSCcEQjRx6BAgBEAU%26url%3D/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6rr20tOnhAhWFqIsKHcOSCcEQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847&psig=AOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu&ust=1556218649275847
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrp3QtOnhAhVOlosKHdY2CxcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip6dPKtOnhAhUntIsKHRZ3BCIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip6dPKtOnhAhUntIsKHRZ3BCIQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.google.no/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6rr20tOnhAhWFqIsKHcOSCcEQjRx6BAgBEAU%26url%3D/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi6rr20tOnhAhWFqIsKHcOSCcEQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847%26psig%3DAOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu%26ust%3D1556218649275847&psig=AOvVaw0XAJI4s7Pqo83JgyiK7iVu&ust=1556218649275847




Helsefellesskap: 
Forbedring av helsetjenester til dem som trenger oss ofte
Innsatsområder

Hvem trenger oss ofte? Hvem er i risiko?  

Én dør inn «114» Koordinering på tvers

Personsentrert metodikk: Hva er viktig for deg? 

Én plan - Pasientens plan

Teamarbeid - Pasientens team

Avstandsoppfølging og nære tjenester - tjenestemodeller

Kompetansebygging – tjenestemodeller



Kan vi sammen ta i bruk og utvikle IKT verktøy?

• Identifisere og risikovurdere personer med omfattende helsetjenestebehov

• Koordinere på tvers av organisasjoner (Én dør inn - 114)

• Digitale møtearenaer for dialog, planlegging og pasientoppfølging

• Avstandsoppfølging, video konsultasjoner, nære helsetjenester

• Kompetansedeling 



For de som trenger oss ofte: 

Hvilken nytte tror du satsningen kan gi?

• Diskuter gjerne med sidemann

• Fritekst! 



For de som trenger oss ofte:

Hvilke tiltak må vi prioritere først? 

• Diskuter gjerne med sidemann

• Fritekst! 



Digitalt støttet
personsentert – helhetlig - proaktiv



Digital støtte

• Informasjonsflyt => Arbeidsflyt => Pasientforløp

• En innbygger – en journal

• Helse Midt

• Helse Nord

• Identifisering

• Personlig mål og plan 

• Proaktive forløp 

• Evaluering og læring



Problemstillinger

1. Hvem er det som trenger Dignity Care? 

2. Hvordan skape teknologi som støtter Dignity Care forløp? 

3. Får vi det til? 

Finansiering:  Nasj senter for e-helseforskning, NFR ? Helse 
Nord RHF ?



For de som trenger oss ofte:

•Hva skal vi kalle vår 
felles satsning?



Et digitalt støttet personsentret, 
helhetlig og proaktivt forløp 

ACT
FACT

ART
PSHT

Palliativ 
Team

Smerte 
team

Demens
team

Alders-
psyk-

teamteam

Respirator 
team

kontaktlege

koordinerende  
Enhet

Pakkeforløp 
Kreft

Pakkeforlø
p psykiatri

1 innbygger 
1 journal

Nasjonal 
avstands-

oppfølging

Velferds-
teknologi 

programmet

Primær-
helseteam

Oppfølging
steam

KS Gode 
pasientforløp

DAGENS TEAM I 
KOMMUNEN OG UNN

Nasjonale satsninger
Relevant for stormottakerne



«Se meg, lytt til 
meg og ta hensyn 
til det jeg sier!»



«When the saints go marching in»
- Ulike forventninger til frivillige i 
omsorgssektoren

Samhandlingskonferansen

27.11.2019

Bodil H. Blix

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag

UiT Norges arktiske universitet



Fortellinga om en pensjonistforening og 
et skolekorps

Bilde: 

https://media.licdn.com/media/p/8/005/063/36f/0140c09.pn

g

https://media.licdn.com/media/p/8/005/063/36f/0140c09.png


Frivillig arbeid og omsorgstjenester i 
norsk kontekst
• Siden 1980-tallet: Oppgaveforskyving 

• Mellom nivå (fra stat til regionalt og lokalt nivå)
• Mellom sektorer (fra offentlig til privat og frivillig sektor)

• Reformprosesser

• Den tredje sektor (NOU 1988:17 Frivillige organisasjoner)

• St. Meld. 39 Frivillighet for alle (2007)

• Sterk frivillig sektor (200 mill. arbeidstimer, 4% av BNP)

• Fra folkebevegelser til organisert individualisme



• Hva tenker myndighetene om 
frivillige?

• Hva tenker helse- og 
omsorgspersonell om frivillige?

• Hva tenker de frivillige om seg 
selv?



Datamateriale

• To offentlige dokumenter

• St meld nr. 50 Handlingsplan for eldreomsorgen (1996-1997) (HP)

• Omsorg 2020 Regjeringens plan for omsorgsfeltet (2015-2020) (OP)

• Fokusgruppeintervju

• Frivillige seniorer 

• Ansatte i helse- og omsorgstjenesten



Teoretisk ramme

• Foucault: diskurs

• Tekster, som offentlige dokumenter, er både produkt av og produserer 
forståelser av den sosiale verden

• Bamberg: posisjonering

• Diskurser skaper posisjoner som subjekter kan innta

• Posisjoner forhandles av subjekter



Myndighetene: Tre forståelser

• Forebygging

Frivillig arbeid som middel for å 
forebygge ensomhet – hos de 
frivillige!

• Bærekraft

Frivillighet som nødvendig 
bidrag til bærekraftige 
omsorgstjenester i fremtiden

• Kapasitetskrise 
(“eldrebølgen”)

Bilde: http://notallowedto.com/wp-

content/uploads/2015/07/storm-tsunami.jpg

http://notallowedto.com/wp-content/uploads/2015/07/storm-tsunami.jpg


Ansatte og frivilliges egne fortellinger:
Fire posisjoner
• Partneren

• Den aktive agenten

• Talspersonen

• Den uavhengige

Bilde: 

https://i.ytimg.com/vi/KnnNPxk3vgI/maxresdefault.jp

g

https://i.ytimg.com/vi/KnnNPxk3vgI/maxresdefault.jpg


Partneren

Ikke respektert og verdsatt av de ansatte i omsorgstjenesten

“Vi har invitert dem til møtene våre, men ingen av dem kommer. Å ja da, de 
sender oss e-poster med smilefjes, men ikke stort annet”

Tidvis mer kunnskapsrike enn de ansatte 

“De har fortalt oss at pasientene trenger fred og ro. Det passer ikke med det 
jeg har lest om personer med demens”

Respekterte, verdsatte, kompetente og kunnskapsrike partnere for 
kommuneadministrasjonen



Den aktive agenten

Ansatte:
• Vaffelsteiking, lotteri, bingo, turer, sammenkomster

Forebyggingsideen:

“Dette er like givende for de frivillige som for pasientene’”  

Bærekraftideen: 

“Sammenkomstene er veldig populære for dem som bor hjemme. Jeg tror det 
fungerer som et slags dagsenter. Jeg tror folk kan bo hjemme lenger på grunn 
av disse samlingene”

Kapasitetsideen:

“For eksempel, i morgen, kommer de frivillige til dagsenteret. Da tar de med 
seg brukere fra lengre ut i fjorden. For vi har ikke kapasitet til å hente alle 
brukerne hit. Vi har rett og slett ikke kapasitet.” 



Den aktive agenten

Frivillige:

Aktive agenter på sosiale og politiske arenaer 

“Jeg skrev et brev på vegne av Demensforeningen til Pasient- og brukerombudet. Nei, jeg 
skrev ikke et brev; jeg skrev en e-post! Hun ringte meg for å diskutere saken. Hun ville at 
jeg skulle sende et brev til Fylkesmannen, og det gjorde jeg. Fylkesmannen tok det veldig 
på alvor. To eller tre dager senere ble det sendt et brev til Rådmannen i kommunen - et 
tresiders brev fra Fylkesmannen. Og vi har kopi, så vi vet hva som ble sagt!” 

“Vi vet hva som må gjøres: først Pasient og brukerombudet, så Fylkesmannen. Vi gjør det! 
Vi gir oss aldri!” 



Talspersonen 

En individuell samvittighetssak

“Jeg har ikke familiemedlemmer med demens eller noe sånt. Men jeg tenker på dem som 
ikke har barn eller familie rundt seg. Hvem vil stå opp for dem? Hvem vil stå opp og være 
deres talsmann for å konfrontere hjemmetjenestene, kommuneadministrasjonen, eller…” 

Et kollektivt ansvar

“Vi har ikke alltid en så sterk gruppe av pårørende. Derfor vil Pensjonistforeningen fortsette 
arbeidet vårt”



Talspersonen

Handlekraft og kapasitet til å navigere 
systemet

“Det er ganske mange som har kommet 
med sakene sine til lederen for 
Pensjonistforeningen. Da tar han 
øyeblikkelig saken opp med 
kommuneadministrasjonen på e-post. 
Øyeblikkelig! Flere saker har blitt løst på 
den måten, fordi man trenger ikke å ta 
opp saker på mange ulike nivå. Ting kan 
løses ganske fort” Bilde: http://www.caringforyoungminds.ca/wp-

content/uploads/2014/02/navigate.jpg



Talspersonen

Kritisk korrektiv til helse- og omsorgstjenestene

”For eksempel, det var denne saken. En person hadde vært på besøk på sykehjemmet, og 
der sto det en gammel dame og gråt og ba om et glass vann. Han ba henne om å spørre de 
ansatte etter vann, men hun fortalte at de ikke ville gi henne vann fordi hun kom til å tisse 
på seg på natta. De ville ikke gi henne vann! Og dette var tidlig på ettermiddagen! Han ga 
henne vann, og etter besøket kontaktet han lederen for Pensjonistforeningen. Lederen tok 
opp saken med Rådmannen, Rådmannen tok opp saken med lederen for 
omsorgstjenestene, og lederen for omsorgstjenestene tok saken direkte til sykehjemmet. 
De hadde et personalmøte øyeblikkelig!” 

Motstand mot forebyggingsideen



Den uavhengige

Vel vitende om politiske forventninger

”I offentlige dokumenter er det mange lovord om involvering av frivillige 
organisasjoner […] Vi vet at regjeringa har høye forventninger… I alle fall 
virker det sånn basert på hva som er skrevet i dokumentene. Regjeringa har 
høye forventninger til frivillige, og kanskje er vi ikke i stand til å innfri disse 
forventningene”



Den uavhengige

Motstand mot å bli tatt for gitt

”Jeg tenkte på det forleden, da lederen for frivilligsentralen snakket i 
Pensjonistforeninga. Jeg hørte ikke alt hun sa, for jeg hadde kjøkkenvakt. 
Men jeg hørte henne komme til Pensjonistforeninga for å få pensjonister til å 
melde seg som frivillige. Jeg tenkte: Er det meningen at pensjonister skal 
gjøre alt det frivillige arbeidet, overalt, gjøre alt?” 

“Vi vil ikke gjøre det offentlige sine oppgaver!”



Den uavhengige

Krav om klargjøring / invitasjon til dialog

”Jeg har nevnt det for ordføreren, at vi skulle hatt en konferanse her i 
kommunen, og kanskje i alle kommuner, for å diskutere 
kommuneadministrasjonen sine forventninger til de frivillige og så videre. Så 
vi kan komme til en felles forståelse om hva kommuneadministrasjonen 
forventer av oss. Så kan vi forklare hva vi kan bidra med […] Sånn som det 
er nå, så vet vi ikke hva som er hva”

Forhandling av bærekraftideen



Oppsummert

• Motstand mot 
forebyggingsideen 

• Motstand mot bærekraftideen 

Eldre voksne frivillige ønsker å 
bidra, men krever retten til å 
definere hvordan og i hvilket 
omfang de vil bidra

Bilde: https://cdn0.vox-

cdn.com/thumbor/_Kx8O4NAROZJ0bT4oOG7Xl-

s0uE=/0x0:640x356/1080x600/cdn0.vox-

cdn.com/uploads/chorus_image/image/44356860/WomanSmo

kingCigarCuba12.0.0.jpg

https://cdn0.vox-cdn.com/thumbor/_Kx8O4NAROZJ0bT4oOG7Xl-s0uE=/0x0:640x356/1080x600/cdn0.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/44356860/WomanSmokingCigarCuba12.0.0.jpg


Oppsummert

• Fortellinga om skolekorpset

• Partneren

• Den aktive agenten

• Talspersonen

• Den uavhengige

Eldre voksne frivillige er ikke 
bare “saints”, men også 
høylytte, stolte, organiserte, 
og klare til å marsjere inn og 
kreve sin plass

Bilde: 

http://cineuropa.org/imgCache/2014/03/28/1395997851373

_0570x0342_1395997870973.jpg

http://cineuropa.org/imgCache/2014/03/28/1395997851373_0570x0342_1395997870973.jpg


Konklusjoner

• Eldre voksne frivillige er en 
ressurs for omsorgstjenestene

• Uklare roller og forventninger

• Dialog nødvendig

• Autentiske partnerskap: balanse 
mellom involvering og 
uavhengighet

Bilde: http://www.yesmagazine.org/issues/together-

with-earth/this-raging-granny-crashed-wall-street-

dinner/filmshirleyhinda.jpg/image

http://www.yesmagazine.org/issues/together-with-earth/this-raging-granny-crashed-wall-street-dinner/filmshirleyhinda.jpg/image
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