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Høring- å bygge broer- samhandling for pasienter med langvarig behov for 

koordinerte helsetjenester 

 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 20. juni 2019 samt etterfølgende dialog om utsatt 
høringsfrist. 
 

Legeforeningen sender med dette ut utkast til rapporten "Å bygge broer - Samhandling for 
pasienter med langvarig behov for koordinerte helsetjenester" på høring i organisasjonen.  

Rapporten ble godkjent for intern høring av Legeforeningens sentralstyre 19. juni 2019.  

Rapporten er et skritt videre i Legeforeningens utvikling av politikk om samhandling. 
Rapporten tar sikte på å danne et faglig grunnlag for utvikling av modeller for samhandling i 
helsetjenesten i Norge. Den utforsker hva som kan være innholdet i foreslåtte strukturelle 
behandlingstiltak for pasienter med behov for koordinerte og sammensatte tjenester over 
tid.  

Samhandling er et begrep som rommer mye. Denne rapporten gir en oversikt over ulike 
måter å organisere helsetjenester på for pasienter med kompliserte og/eller komplekse 
sykdomsforløp. Som ledd i dette drøfter rapporten ulike norske og utenlandske modeller for 
integrerte tjenester. Rapporten viser at det ikke er noen enhetlig forståelse av hva som legges 
i begrepet "integrerte tjenester", og at de lokale forholdene har svært stor betydning for 
utforming og organisering av effektive helsetjenester.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i arbeidsmøtet 29. august 2019. Styret 
vedtok følgende uttalelse:  
 
Generelt mener Of at det er positivt at Legeforeningen søker å utarbeide en slik rapport.  
 
I definisjon av samhandling (s6) står det at ”Man bør skille mellom begrepet samhandling, 
som brukes om systemer, og samarbeid som brukes om det konkrete samspillet mellom ulike 
aktører i konkrete saker”. Of er enig i at dette skillet av begreper synes fornuftig. Imidlertid, 



så synes begrepet ”samhandling” å være innbakt i så mye av det offentlige ordskiftet rundt 
forholdet mellom kommuner og sykehus, og også innbakt i opparbeidet kommunikasjon 
innad i sykehus for å beskrive samarbeids-relasjoner og oppgavedeling mellom 
sykehusavdelinger og enkeltkommuner/fastleger, at vi ikke er sikre på om det er mulig å 
gjeninnføre et klarere begrepsbruk på dette området. Når det er sagt, så støtter vi skillet, og 
mener en tydeliggjøring av nomenklatur også kan bidra til å klargjøre for helsepersonell hvilke 
konkrete oppgaver helsevesenet har i dette, og hva som er gangbar terminologi på ett mer 
”politisk” nivå.   
 
Under Integrerte helsetjenester (s6) er det samme avsnittet gjentatt to ganger i siste del, og 
Of vil anbefale at ett av disse avsnittene slettes. 
 
I del-I om samhandling (s7) står det følgende i innledende avsnitt: ”Helsetjenesten er i stadig 
utvikling og organiseringen må gjenspeile samfunnets behov. Selv om norsk offentlig 
helsetjeneste har vært igjennom flere overordnede organisatoriske endringer de siste 30 år, 
kan det likevel være krevende å se hvilken forventet effekt dette har hatt for pasientene [4]. 
Det har til og med vært hevdet at store, organisatoriske reformer kan skade mer enn det 
gagner for pasientpopulasjoner”. Of mener avsnittet må omskrives da Landsstyret har vedtatt 
(2017) å arbeide for en avvikling av dagens ordning med RHF, og mener at 
sykehusorganiseringen må inngå i arbeidet med ny regionreform, der inndeling i flere nye 
helseregioner kan lede an og sette retning for reformen. Avsnittet, slik det fremgår i 
rapporten, kan forståes som en oppfordring mot å gjøre organisatoriske endringer i 
forvaltningen av helsetjenesten, noe som Of mener ikke er i tråd med intensjonen i 
Landsstyret sitt vedtak.  
 
Tvert imot, mener Of, så kan det være hensiktsmessig for samhandlingen mellom spesialist-
helsetjenesten og kommunehelsetjenesten, også for avklaring av ansvar og oppgavefordeling 
i håndtering av disse pasientgruppene, at forvaltningsnivåene ligner hverandre i struktur og 
innretning. Det asymmetriske styrkeforholdet mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten og de negative konsekvensene dette har for fastlegene, noe som 
også rapporten peker på, er kanskje det beste eksempelet på at en asymmetrisk organisering 
av helsetjenesten i fire RHF og ett større antall kommune-regioner, ikke skaper positive 
ringvirkninger for samhandling og samarbeid rundt pasienten.  
 
Samtidig, så må dette avsnittet også ivareta en klok reservasjon mot å gjøre store endringer i 
velfungerende helsetjenestesystemer, ofte mot fagfolkenes anbefalinger og med uklare 
økonomiske gevinstrealiseringsplaner, slik som vi erfarer at det er gjort i prosessen rundt 
Oslo-sykehusene. 
 
Of mener at kapittelet om manglende økonomisk gevinstrealisering rundt framskrivinger og 
utviklingsprosjekt med fordel kunne være omskrevet, der hovedpoengene fremkom i 
kulepunkt for å øke lesbarheten. Imidlertid kjenner Of igjen metodikken med å utvikle 
prosjekt som tilsynelatende gir gevinst på en sektor, uten å ta hensyn til at dette i ett 
overordnet perspektiv kanskje ikke er god samfunnsøkonomi for andre sektorer. Utvikling av 
elektroniske pasientjournalsystemer som ikke er kompatible med kommunenes systemer, 
forvaltningen av ØHD/KAD senger mellom sykehus og kommuner og svarteperspillet rundt 
utskrivningsklare pasienter er andre eksempler der dette samarbeidet ikke fungerer godt nok. 



 
Of støtter at rapporten understreker at ”Det er grunn til å spørre seg om dette er en effekt 
som tjener et helhetlig pasientforløp eller om det kun er økonomiske besparelser for 
sykehusene som er målet. Det er derfor all mulig grunn til å flytte fokus fra redusert liggetid i 
sykehus til gode totale pasientforløp med lite oppstykking.” Of mener at dette synet godt 
kunne vært forsterket og løftet frem enda tydeligere i rapporten. 
 
I avsnittet om ”et felles, omforent mål” (s9), så minner Of om den helsepolitiske debatten på 
Landsstyremøtet i 2019, der det fremkom at storbrukere av helsetjenester i 
kommunehelsetjenesten ikke nødvendigvis er de samme individene som er storbrukere av 
helsetjenester i spesialisthelsetjenesten - og at målsettingen for den enkelte pasient i de to 
sektorene derfor heller ikke nødvendigvis er den samme. Ei heller samsvarer målene 
konsekvent med hva som synes å være viktigst for pasientene selv. Da synes det vanskelig å 
operere med begrepsbruk som ”et felles, omforent mål” i rapporten. Samtidig vil det, slik 
helsevesenet er organisert i dag, være nærliggende å tenke at det felles målet for de 
ansvarlige for de ulike sektorene vil være overordnede økonomiske mål, ikke pasientsikkerhet 
eller kvalitet i behandlingen. Of vil anbefale at man omskriver og forsøker å løfte inn 
pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandling som førende begrep, fremfor terminologi 
som ligger nærmere en økonomisk forståelse og forvaltning av helsetjenesten.  
 
I avsnittet om hvilke faktorer som gjør samhandling vanskelig (s10), så mener Of at bruken av 
bokser med kulepunkt som synligjør de viktigste faktorene er oversiktlig og flott. Imidlertid er 
ikke den ledsagende teksten like avklarende, og inneholder begrep som ”fastlegens adferd”. 
Dette bør omskrives, det er vel henvisningspraksis eller annet som bestemmer antall 
henvisninger, ikke ”adferd”, som Of oppfatter som mer rettet mot noens oppførsel eller 
bevegelsesmønster ?  
 
Under avsnittet En pasient-En sykdom (s10) brukes ordet ”oppføling”. Det skal vel stå 
”oppfølging” ? 
 
I avsnittet om ”Prinsipper for god samhandling” (s10) bør bruken av begrepene samhandling 
versus samarbeid gjenspeile det skillet man forsøker å reetablere tidligere i dokumentet. Slik 
det står her, så brukes begrepene igjen om hverandre og i kontrast til det man tidligere i 
rapporten har forsøkt å tydeliggjøre. 
 
I beskrivelse av samarbeid mellom ”nivåene” i kulepunkt 2 øverst på side 11, synes Of at det 
bør stå ”mellom sektorene” og ikke ”mellom nivåene”. Nivå brukes vanligvis om ulike 
innsats/kvalitet innen samme enhet, for eksempel sykehus. Slik det står, antydes et 
nivåforskjell (i hva da ?) mellom kommune og sykehus. Likeledes bør det i samme kulepunkt 
stå mellom ”fastleger/LV-leger” og ”Leger” på sykehus. Dette er mer inkluderende også for 
fks innleggelser der regelen er at det er ikke-spesialister som tar imot og driver behandling 
initialt (primærvakter). Samtidig ser Of at spesialistene/overlegene (bakvakt) som hovedregel 
vil overta behandlingsansvaret etter hvert, og/eller møter pasientene som er henvist til 
poliklinisk utredning og behandling. Således bør kulepunktet beskrive dette samarbeidet 
langs flere akser. 
 



Of mener at selv ved kompliserte pasientkasus som krever en utstrakt samarbeid mellom 
flere fagpersoner, i flere disipliner, og ofte på flere nivå, så bør det være en lege med definert 
hovedansvar som har myndighet med tanke på beslutninger, koordinering og kommunikasjon 
med pasienten.  
 
Of mener at avsnittet om elektronisk kommunikasjon bør endres. Slik situasjonen er for 
mange sykehusleger i dag, så ”oversvømmes” de ofte av dialogmeldinger og telefoniske 
henvendelser på vakttid, som det i de senere år er ønsket av fastlegene, og i økende grad 
tilrettelagt for av sykehusene. Men, mange vaktlag får i dag rundt 30-50 telefonhenvendelser 
per vakt, og enkelte vaktlag kan komme opp i tresifret antall telefonhenvendelser per vakt, 
noe som kan gå på bekostning av andre vaktoppgaver, pasientrettet arbeid og skape 
samtidighetskonflikter. Slike henvendelser kommer ofte fra fastleger, legevakt, andre 
sykehus, AMK og andre samarbeidspartnere. Da snakker man ikke om ”gjensidig 
tilgjengelighet”, men om en kontaktform som kan oppfattes som en ensidig belastning på 
vakthavende sykehusleger, særlig innen medisinske (hjerte/lunge/medisin), kirurgiske 
(gastrokirurgi, ortopedi, nevrokirurgi), og gynekologiske fagområder. Selv om innføring av ny 
teknologi muliggjør sømløs kontakt mellom vakthavende sykehusleger og en rekke interne og 
eksterne aktører, så er det ikke sikkert at en økende kommunikasjonsbyrde for vakthavende 
leger er en god organiseringen med tanke på kvalitet i pasientarbeid og pasientsikkerhet. 
 
Of støtter utvikling av arenaer for samhandling på tvers av sektorer og faggrupper. Ett 
eksempel kan være MDT-møter (multidisiplinære), der diskusjon om enkelte pasientkasus 
står i fokus. Slike arenaer kan være lokale, regionale, eller nasjonale.  
 
Of finner ikke at det er god nok dokumentasjon for å beskrive gode løsninger for ”integrerte 
helsetjenester” i noen særlig grad, og er redd for at man havner i løsninger som er like dårlige 
(eller gode) som i ”de fragmenterte tjenestene” slik dagens helsetjeneste beskrives som. En 
annen fare er utvikling av et svært byråkrati som vil avle stadig egne nye oppgaver for å 
koordinere og utvikle slike integrerte løsninger, utan at det økonomiske sluttresultatet blir 
billigere eller uten at kvaliteten på pasientbehandlingen bedres. Selv om integrerte tjenester 
og helsetjenesteteam for noen pasienter kan være en god løsning, så kommer man ikke unna 
at fagpersonene i disse teamene vil tilhøre to ulike forvaltningsnivå og sektorer, som hver for 
seg kan ha mest fokus på oppfyllelse av egne faglige og økonomiske mål, og dette kan være 
en bremsekloss for utvikling av sømløse integrerte tjenester for pasientene. 
 
Of mener man i rapporten bør ha en gjennomgående mal for bruk av referanser. Enten inni 
setningen der det blir henvist til annen litteratur, eller samlet på slutten av en setning. Nå er 
det en lett blanding. For å øke lesbarheten og struktur i dokumentet bør man gjennomgående 
følge en stil. 
 
Oppsummering:  
Of synes at rapporten overordnet fremstår som noe uferdig, og den er litt svak på struktur og 
på mangel på konklusjon spesielt. For en leser, så fremstår innholdet som lite avklarende, 
spesielt opp mot hva Legeforeningen mener fremstår som de mest aktuelle løsningene på 
dette med integrerte tjenester og samhandling. Selv om integrerte tjenester og samhandling 
kan fremstå som en ønsket løsning på oppfølgingsansvaret og kapasitetsproblemene for disse 
pasientgruppene, så tviler Of på at dette kan bli annet enn ett viktig supplement for enkelte 



pasientgrupper slik helsetjenesten er organisert idag. Of ser ikke at helsesektorene, uten at 
det tilføres betydelige ressurser, kan utbrede integrerte tjenester i særlig omfang idag, all den 
tid aktuelt helsepersonell allerede er i full drift i annen pasientbehandling. Videre, så mener 
Of at deltagelse i integrerte team for sykehusleger vil være tid og resurskrevende.   
 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
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