
 
 
Sak:   Implementering av samvalg i UNN 

  

 
Beslutningssak fra direktøren 
Direktøren beslutter at de anbefalte oppdragene skal ivaretas i klikkenes dialogavtale. Dette 
innebærer at klinikkene i sine dialogavtaler skal ha 

 Rutiner for bruk av samvalg  

 Plan for samvalgsopplæring for alle ansatte  

 Plan for utvikling av samvalgsverktøy  

 Plan for at alle avdelinger som har samvalgsverktøy skal evaluere bruk av disse  
 
 
Bakgrunn og saksfremstilling 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt alle regionale helseforetakene i oppdrag å 
innføre samvalg. HOD har via Helse-Nord gitt Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
oppdrag om å «lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å samordne 
arbeidet med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk».  
 

Fra 2020 er det i Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene foreslått 
obligatoriske læringsmål i samvalg for alle sykepleier-, lege- og fysioterapeutstudenter. 
Samvalg er også inne med obligatoriske læringsmål i felles kompetansemodul for LIS. 
For å imøtekomme dette er det nødvendig med en fullskala implementering av samvalg også i 
sykehuset. I direktørens dialogavtaler er det vedtatt «UNN skal være foregangssykehus for 
utvikling av samvalgsverktøy og implementering av samvalg jf. oppdraget gitt fra HOD».  
 
Det innebærer: 

 ledelsesforankring og eierskap på alle nivå.  

 utvikling, implementering og vedlikehold av samvalgsverktøy i flere fagområder 

 kommunikasjonsarbeid som gjør offentligheten og pasientene oppmerksom på 
mulighetene i den nye pasientrollen.  

 strukturert kommunikasjonsopplæring i samvalg hos helsearbeiderne.  
 
Kommunikasjonsopplæringen i samvalg må ses i sammenheng med den nylig vedtatte 
«Opplæring i klinisk kommunikasjon i UNN». 
 
Relevant og oppdatert informasjon om samvalg og lenker til beslutningsverktøy på 

helsenorge.no finnes på www.unn.no/samvalg. Beskrivelse på hvordan samvalgsverktøy blir 

utviklet ved Samvalgssenteret /UNN HF finnes her.  

Den 5.og 6. juni arrangeres den nasjonale samhandlingskonferansen i Tromsø. Påmelding kan 

gjøres her : https://vican.no/samvalgskonferansen19/ 

 
Vurdering 
For å få til dette må temaet inn i dialogavtalene på flere ledernivå.  

 Klinikken skal ha rutiner for bruk av samvalg. Det må legges til rette for samvalg i 
pasientforløpene.   

 Klinikkene skal lage en plan for opplæring i samvalg. Alle ansatte skal gjennomgå 
samvalgsopplæring. Dette bør ikke begrenses til ansatte i kliniske avdelinger. Alle 
ansatte ved UNN må være en del av dette paradigmeskiftet. I tillegg kan også ansatte 
være pasienter og pårørende.  

http://www.unn.no/samvalg
https://unn.no/fag-og-forskning/utvikling-av-samvalgsverktoy
https://vican.no/samvalgskonferansen19/
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 Klinikken skal i løpet av 2019 lage en plan for utvikling av samvalgsverktøy. 
Samvalgsverktøyene må eies av de kliniske fagmiljøene. Samvalgssenteret kan bistå i 
utviklingen.  

 Alle avdelinger som har samvalgsverktøy skal evaluere bruk av disse. Evaluering av 
bruken må inngå som en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet og 
kvalitetssikringen som ligger i utviklingen av samvalgsverktøy.   

  
Verdi for pasienten 

Samvalg gir mer fornøyde og bedre informerte pasienter. Samvalg kan også bidra til større 
gjennomføringsgrad av påbegynt behandling, mindre pasientklager og mindre uønsket 
variasjon.   
 
Økonomi 
Klinikkene dekker egne personalressurser. Samvalgssenteret kan på forespørsel bidra med 
undervisning og utvikling av samvalgsverktøy.   
 
Intressenter 

Interessenter i saken Nødvendige tiltak for å ivareta disse 

Pasienter/pasientorganisasjoner Delta i utvikling av samvalgsverktøy 

Ansatte Inkluderes i arbeidsgrupper og undervisning 

Ledere Prosjekteiere 

Samvalgssenteret Inkluderes i arbeidsgrupper og undervisning 

 
Oppsummering 
 
Administrerende direktør gir følgende oppdrag i klinikksjefenes dialogavtale: 

 Klinikken skal ha rutiner for bruk av samvalg  

 Alle ansatte skal gjennomgå samvalgsopplæring  

 Klinikken skal i løpet av 2019 lage en plan for utvikling av samvalgsverktøy  

 Alle avdelinger som har samvalgsverktøy skal evaluere bruk av disse  
 


