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Samhandlingsreformen; 
Kvalitet og bærekraft 

Utfordrings-
bildet; 

 
Vi må gjøre 
endringer! 



Kvalitet på tjenester forutsetter at; 
 

•  Tjenestene; 
–  er virkningsfulle 
–  har god utnyttelse av ressursene 
–  er tilgjengelige og rettferdig fordelt 
–  er samordnet og preget av kontinuitet 
–  er trygge og sikre 
–  involverer brukerne og gir dem innflytelse 



Vegen fram til kvalitet; 

1.  Tydelig ledelse med visjoner og retning 
2.  Dialog og forpliktende avtaler med konkrete mål 

mellom kommuner og helseforetak   
3.  Dialog med ansatte/ avtale-leger/ 

interesseorganisasjoner 
4.  Dialog med brukerorganisasjoner 
5.  Kunnskap til hverandre og fokus på kulturbygging – 

hvordan spille hverandre gode? 
6.  Avvikssystem og jevnlig evaluering 



Samarbeid mellom selvstendige 
organisasjoner 

•  Holdninger er ikke nok – samarbeid må organiseres! 
•  Inngå en samarbeidsavtale 

–  Skap felles arenaer for dialog 
–  Planlegg hvordan uenighet skal håndteres 

•  Lag en felles plan for hvordan felles problem skal løses 
–  Felles mål, utfordringer, strategier 

•  Bygg et samlet helhetlig tjenestetilbud med tydelig 
ansvarsfordeling 

•  Sørg for at politisk nivå blir forpliktet! 
•  Jevnlig evaluering/ erfaringslæring 



Avtaler; 
kommuner - sykehus 

•  Virkeområde; 
– Starter der lov og forskrift ikke gir klare svar 
– Beskriver lokal bruk av virkemidler i reformen 
– Avtalene skal gjelde for alle fagområder – somatikk, rehabilitering, 

psykisk helse, rus 

•  Deltagelse; 
– Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med 

utarbeidelsen av avtalene 

•  Forankring; 
– Hos de som har ansvar 
– Hos de som utfører aktivitetene 

•  To likeverdige parter; 
– Likeverd og gjensidig respekt skal prege arbeidet 



Hva sier pasientene våre? 
Hvor kan kvaliteten bli bedre? 



2011, utvalgte pasientgrupper:  
Når du har fått behandling det siste året, har noe 

helsepersonell du går til for behandling ... 
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Datakilde: http://www.commonwealthfund.org/Surveys 
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…hjulpet deg med å utarbeide en 
behandlingsplan du kan utføre i 
hverdagen  



2011, utvalgte pasientgrupper, bare i Norge: 
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I hvilken grad opplevde du at 
sykehuset og 
kommunehelsetjenesten 
samarbeidet godt om å planlegge 
din hjemreise og videre 
oppfølging? (N=65) 

I hvilken grad opplever du at det 
er godt samarbeid mellom 
fastlegen din og de andre 
kommunale helsetjenestene? 
(N=100) 



Hva gjør vi ved St. Olav? 
•  Brukerorientering; 

–  Dialog med brukerorganisasjonene og kommunene; hvordan bli bedre? 
•  Informasjonsflyt og dialog om forløp; 

–  Epikrise ut sammen med pasienten! 
–  Administrativt samarbeidsutvalg styringsgruppe? 

•  Støtte opp under nye kommunale tilbud; 
–  Stimulere til ny aktivitet og økt ansvar i kommunene;  

Etterbehandlingssenger - spleiselag 
•  Nytt mottak; 

–  Mottak med breddekompetanse og observasjonsmuligheter 
–  Ø. hjelp poliklinikk som alternativ til innleggelse etc 

•  Støttetjenester (trygghetspakke) for kommunene; 
–  Tilgang til breddekompetanse; tlf, videokonferanser  
–  Utplassering av diagnostisk utstyr; rntg, ultralyd, ekg, prøvetaking. 

•  Bygge ut desentraliserte spesialisthelsetjenester 
–  Desentralisere det vi kan - styrke ambulant virksomhet 



Takk for oppmerksomheten! 


