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Disposisjon 

•  Hva er samhandlingsreformen 

•  Hva er vanskelig 
 

•  Hvordan oppnå kvalitet, prioritering og 
pasient- og brukerinvolvering 
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«Drukner» kvalitet og prioritering?  

•  Krav til forsvarlighet, nødvendig helsehjelp, 
kvalitet, pasientsikkerhet og prioritering ble 
ikke oppfunnet med samhandlingsreformen 
 

•  Prinsippene - vedtatt på 80- og 90-tallet og 
fortsatt gjeldende for hele helsesektoren 
 

•  Prioritering - et spørsmål om samfunnets 
samlede ressurser og bærekraft 
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Samhandlingsreformen handler om 

•  Fremme helse og 
forebygge sykdom 

 
•  Helhetlige og 

sammenhengende 
tjenester 

 
•  Nær der folk bor - i 

kommunen - BEON 
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Til beste for pasienter og befolkningen ! 

Samhandlingsreformen 
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• Rettslige 

• Økonomiske 

• Faglige 

• Organisatoriske 
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Samhandlingsreformen  
- virkemidler 
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•  Krav om brukermedvirkning 
•  Tydelig forsvarlighetskrav 
•  Tydelig sørge for-ansvar 
•  Tydeliggjøring av ansvarets innhold 
•  Tydelig plikt til å sørge for ØHJ 
•  Systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet 
•  Lovpålagte avtaler 
•  Lovpålagt plikt til samarbeid/samhandling 
•  Medvirkningsansvar for forskning 
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Helsetjenesten: 
forebygging og tidlig 

innsats mot faktorer på 
individ- og gruppenivå 

Sykdom Helse 

Folkehelsearbeidet: 
Faktorer som 

påvirker forekomst i 
befolkningen 

folkehelseperspektivet tjenesteperspektivet 

Folkehelseloven Helse- og omsorgstjenesteloven 

Forebyggende og 
behandlende tjenester 
Avtaler mellom sykehus 
og kommuner 

Det brede 
samfunnsrettede 
folkehelsearbeidet 

Harmonisert med folkehelseloven 
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•  Kommunal medfinansiering 
•  Bedre arbeidsdeling 
•  Gode pasientforløp 
•  Kostnadseffektive løsninger 

•  Utskrivningsklare pasienter 
 

•  Øyeblikkelig hjelp-tilbud 
 

•  Årlige bevilgninger i budsjett 

Samhandlingsreformen 

Økonomiske virkemidler 
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•  255 mill. til styrking av folkehelse og 
forebygging - frie inntekter til 
kommunene 

•  10 mill. til Helse og omsorg i plan  
•  5 mill. til utviklingsprosjekter - frivillig 

hjemmebesøk til eldre 
•  19,205 mill. til styrking av 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
•  6,9 mill. tilskudd til å etablere 

frisklivssentraler 
•  33,4 mill. til fysisk aktivitet 
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Penger til folkehelse og  
forebygging 
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Noen resultater 
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Utvikling UKP 2010-2012 
- antall utskrivningsklare pasienter 
 

2010 2011 2012 Pst endr  
2011-12 

Pst endr  
2010-12 

Helse Sør-Øst 3.6 3.9 2.3 -67 -56 
Helse Vest 2.0 2.5 2.4 -2 18 
Helse Midt-Norge 3.6 3.7 3.3 -13 -10 
Helse Nord 4.2 4.6 2.5 -86 -71 
Norge totalt 3.3 3.6 2.5 -46 -34 
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Data for 2012 er estimert på bakgrunn av data fra 1. og 2. tertial  
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2010 2011 2012 Pst endr  
2011-12 

Pst endr  
2010-12 

Helse Sør-Øst 24 25 8 -199 -191 
Helse Vest 18 23 12 -92 -55 
Helse Midt-Norge 29 30 20 -54 -48 
Helse Nord 37 43 16 -176 -139 
Norge totalt 25 27 11 -138 -121 

Utvikling UKP 2010-2012 
- liggedager for utskrivningsklare pasienter per 1000 
innb. 
 

12 

Data for 2012 er estimert på bakgrunn av data fra 1. og 2. tertial  
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Kommunal medfinansiering 2011-2012  
- Variasjoner mellom kommuner etter størrelse 
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Data for 2012 er estimert på bakgrunn av data fra 1. og 2. tertial  

Gjennomsnitt 
kr per innb. 

Minimum  
kr per innb. 

Maks. 
Kr per innb. 

Relativt 
standardavvik 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Under 5000 innb. 1 153 1 144 630 608 2 020 3 073 22 25 

5000-19999 innb. 1 070 1 086 633 649 1 802 1 708 19 19 

20000-49999 innb. 1 059 1 082 704 725 1 376 1 373 15 16 

50000+ innb. 939 954 740 747 1 337 1 338 17 16 

Samhandlingsreformen 



| | 

Økning i andel kommunale 
korttidsplasser 2009 - 2011 
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Økt sirkulasjon på korttidsplassene 
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Hva er vanskelig? 
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Fra fylkesmennenes møte med FAD 

•  Kommuner med økonomisk merforbruk ift 
kommunal medfinansiering 

•  Øket aktivitet og produktivitetskrav ved 
helseforetakene som utløser medfinansiering 
 

•  Behov for klarere retningslinjer og veiledning om 
tilbudet ved døgnbasert kommunal ø-hjelp 

•  Kompetanse mangler hos helsepersonell 
 

•  Mange helseforetak og kommuner lykkes! 
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Risikodeling og pengestrømmer 

 
• Relasjon til «tredje part» innebærer en utfordring for 
kommunen som er ansvarlig for finansieringen 
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Hovedstrømmer	  ved	  innleggelser	  
ref.	  Anders	  Grimsmo	  

Legevakt	  

Fastlege	  

Innleggelse	  	  

Poliklinikk	  

Primærlegen	  

37%	  

25%	  

2	  millioner	  	  
henvisninger	  

37%	  

Øyeblikkelig	  hjelp	  

Vanlig	  henvisning	  

75%	  

	  	  40%	  
	  	  60%	  

1,3	  mill	  opphold	  per	  år	  
(døgn	  +	  dagopphold)	  

3,7	  millioner	  	  
polikliniske	  konsultasjoner	  

NTNU 



”Omsorgs-‐	  og	  rehabiliteringskjeden”	  
ref.	  Anders	  Grimsmo	  

Sykehjem 

Hj. sykepl 
Bolig 

840 000  
opphold 

Død 

2% 
8% 

Død 

Hovedstrømmene ved utskriving 

NTNU 
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Arena for dialog ved vansker 

•  Samarbeidsutvalgene mellom HF og 
kommunene 

•  Oppfølgning av inngåtte avtaler (KHOT § 6)  
•  Konsultasjonsordningen mellom HOD og KS 
•  Nasjonalt nettverk i samhandlingsreformen 
•  Helsedirektoratets følge med-ansvar 
•  Tvisteløsningsnemda 

•  Hva er forsvarlig reiseavstand for fødende…. 
•  Forsvarlighet ved kommunalt ø-hjelp-tilbud… 
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•  Arenaer for dialog nedfelt i avtaler 
•  Dialog med  

•  Bruker- og interesseorganisasjonene  
•  ansattes organisasjoner 

•  Lokalmedisinske tjenester 
•  Frisklivssentraler 
•  Ambulante tverrfaglige team 
•  Omsorgsplan 2015 
•  Gode IKT-verktøy 
•  Nytt nødnett 
•  Gjennomføringsplan  

Samhandlingsreformen 

Kvalitet og prioritering 
- arenaer 
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•  Rett til medvirkning og informasjon 
•  Rett til samtykke 
•  Rett til journalinnsyn 
•  Rett til å stå på liste hos fastlege 
•  Barns rett til medvirkning og barns 

partsrettigheter under saksbehandlingen 
•  Rett til vedtak 
•  Et sted å klage på tjenestene 

Samhandlingsreformen 

Pasient- og brukerrettigheter 
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Én innbygger – én journal  
Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren 

Regjeringens overordnet mål for IKT-
utviklingen i helse- og 
omsorgssektoren er: 
• enkel og sikker tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger 
• Innbyggere skal ha tilgang på digitale 
tjenester 
• Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning 
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For å nå målene vil regjeringen satse på; 
• Utrede én journal 
• Nye digitale tjenester for pasienter og brukere 

•  «Min helse» på nett 
• Sterkere nasjonal styring og koordinering av 
IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren 
• Fullføre igangsatte tiltak 
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Én innbygger – én journal  
Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren 
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Kvalitet og pasientsikkerhet 
God kvalitet - trygge tjenester 

•  Sterkere brukerrolle og 
empowerment 

•  Strukturer 
•  Kvalitetsforbedring ved at 

kvalitet etterspørres ved bl.a. 
bruk av kvalitetsindikatorer 

•  Metodevurderinger 
•  Innovasjon og forskning 
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•  Fastlegene  - har en nøkkelrolle  
•  Fastlegeforskriften revidert med sikte på; 

•  Presisere listeansvaret  
•  Nasjonale kvalitets- og funksjonskrav  
•  Krav om rapportering 
•  Presisere kommunenes påleggshjemmel på 7,5 t ved 

fulltids virksomhet 
•  Dialog kommune - fastlege; 

•  Kommunal forventningsavklaring 
•  Samhandlingsrutiner og evaluering 

•  Nåværende finansieringsmodell  
videreføres inntil videre. 

•  Rekruttering  
Samhandlingsreformen 

Fastlegene kommunen og 
samhandlingsreformen 
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•  støtte til lokal praksisbasert kvalitetsutvikling i 
allmennmedisin. 

•  tenkt som institusjon/system for nasjonal 
kompetanse innen forbedringskunnskap for 
allmennmedisin. 

•  nært samarbeid med et nasjonalt kvalitetssystem 
for helsetjenesten. 

•  basert på mange års fagutvikling støttet av Dnlf 
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Senter for allmennmedisinsk kvalitet 
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•  Kommunene har siden 1837 vist at de har 
løst mange av velferdsutfordringene og 
oppgavene på en god måte 
 

•  Kommunal prioritering er sektorovergripende, 
og det er ingen kommunal prioriteringsforskrift 
 

•  Alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet er 
vanskelige å operasjonalisere – «velferd» er 
mer enn helse 
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Kommunal prioritering 
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•  Ledelse og utførelse av prioriteringer 
 

•  En forutsetning for en bærekraftig fremtidig 
økonomi.  
 

•  «Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak» 
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Kvalitet og prioritering 
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Skal: 
• Gi grunnlag og stimulere helse- og 
omsorgstjenesten til å forbedre kvalitetsarbeidet 
• Gi brukerne mulighet til å velge sykehus på et 
kvalifisert og informert grunnlag 
• Gi ledere og eiere et godt styringsgrunnlag 
• Gi grunnlag for politiske og administrative 
prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten 
• Bidra til åpenhet og informasjon ut mot 
offentligheten 
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Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 
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•  Kvalitetsarbeid og prioritering har stor 
viktighet i samhandlingsreformen 

•  Samhandlingsreformen må ses i et lengre 
perspektiv  

•  Helsedirektoratet forsøker å bistå i tråd med 
samfunnsoppdraget og roller 

•  Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering kan 
benyttes i større grad 
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Avslutning 


