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St.meld.nr.47     2008-2009  Rett behandling – på rett sted – til rett tid 

• Framtidas helse- og omsorgsutfordringer: 

 

• Knyttet til et pas.perspektiv og samfunnsøkonomisk p. 

 

• Utfordring 1: Pas. behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok. – 

fragmenterte tjenester. 

 

• Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og  

 forbygge sykdom. 

 

• Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer 
som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne 
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Iverksetting samhandlingsreformen pr 010112 

Målsetting med reformen (en retningsreform): 

 Økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid – ny Folkehelselov 

 Dempe veksten i spesialisthelsetjenesten – større andel tjenester i kommunene 

 Mer helhetlige og koordinerte tjenester – helhetlige pasientforløp 

 

Virkemidler (insentiver til samarbeid): 

 Krav til avtaler  

- forpliktende avtaler med obligatorisk innhold gitt av forskriften 

 Prosesskrav 

- Varsling og meldingskrav der pasient er i behov av kommunale tjenester 

 Kommunal betalingsplikt ved utskrivningsklare pasienter fra dag 1 (ikke psykiatri) 

 Kommunal medfinansiering (20% av utvalgte pasientgrupper) 

 



Avtaler mellom  Oslo kommune og sykehusene i Oslo 
Viktige føringer for praksis 

• Samhandling på helse- og omsorgsnivå mellom Oslo Kommune og 
Helse SørØst 

– Gir føringer på overordnet samarbeid mellom Oslo Kommune og opptaksområde HSØ 

 

• Samarbeideavtale, Oslo kommune og sykehusene i 
Hovedstadsområdet 

– Gir føringer på samarbeidet på lokalsykehusnivå.  Avtalen regulerer samarbeid mellom 
HF/sykehus og bydeler/etater i Oslo Kommune 

 

• Tjenesteavtale 2, Oslo kommune og sykehusene i hovedstadsområde 

–  Gir retningslinjer og samarbeidsprosess for innleggesler i og utskrivelser fra sykehus der 

pasienten overføres til kommunen. 

 

 

 

 

Avtalene er tuftet på samhandlingsreformen,  
lov om kommunal helse- og omsorgstjenestelov. 

Avtalene blir å finne på intranett, Stab Samhandling,  
samt linket til samhandlingsprosedyren 



SAMHANDLING – pasient med behov for kommunale tjenester 
Prosedyre Nivå 1 (likelydende for bydel og OUS) 

24 
timer 

Utskrivningsklar 
dato 

Innleggelse Pasient under behandling 

Melding om  
Utskrivnings- 
Klar pasient 

(faks) 

Utskrivelse 

0 
timer 

Melding om  
Innlagt pasient, 

Forventet  
utskrivelsesdato 

(faks og post) 

Sykehusets 
ansvar 

24 
timer 

Endringsmeldinger, endret  
utskrivelsesdato/funksjonsnivå 

(faks) 

Nødvendig dialog/avklaringer 
Vurderingsbesøk 
Samarbeidsmøter 

Respons 2 
fra bydel 
(telefon 

Faks og post) 

Kommune/ 
Bydels 
ansvar 

Respons 1 
fra bydel 
(telefon) 

 

OUS skal bidra slik at bydelen kan forberede mottak av pasient 



Reformer for en bærekraftig utvikling 

• Opptrappingsplan for psykisk helse 

 

• Pensjonsreformen 

 

• NAV- reformen 

 

• Omsorg 2015 

 

• Samhandlingsreformen 



SAMHANDLINGSREFORMEN 
Hva skal man oppnå? 

 
Økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid – ny Folkehelselov. 

 

Dempe veksten i spesialisthelsetjenesten –  

større andel tjenester til kommunene 

Mer helhetlige og koordinerte tjenester – helhetlige pasientforløp 

 
Hvorfor denne reformen? 

Flere kronikere. Eldrebølgen - vi lever lengre, flere trenger hjelp over tid.  

Ny teknologi – mulighet for mer behandling av flere sykdommer,  

Køene til spesialisthelsetjenestene vokser. 

Manglende samhandling er den viktigste grunnen til at syke eldre, mennesker med  

kroniske sykdommer, rusproblemer og psykiske lidelser blir tapere i  

dagens Helse - Norge 

 



De ulike samarbeidsparter 
 

• Kommuner 

• Sykehus 

• Universitet og høyskoler 

• Departement og direktorat 

• Fastleger og andre private  

• Pasientorganisasjoner 

• Samarbeid for å nå felles mål! 



Hovedoppgaver i seksjon samhandling 

• Elektronisk samhandling 

 

• Videreutvikling av PKO-ordningen 

 

• Bidra i utviklingen av Helsearena Aker /Samhandlingsarena Aker 

 

• Samhandlingsprosjekt/ Utviklingsprosjekt 

 

• Deltakelse i ulike råd /utvalg /arbeidsgrupper  

 



Samhandlingsreformens Hovedgrep 

• Tydeliggjøre en klarere pasientrolle 

– Utvikle helhetlige pasientforløp ”fra hjem til hjem” 

– Forebygging / egenmestring i forhold til egen helse 

• Ny fremtidig kommunerolle 

– Fokus på forebygging og tidlig innsats i sykdomsforløpet 

– Ta helhetlig ansvar for pasienter med kroniske sykdommer  

• Etablering av økonomiske insentiver 

– Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 

– Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter 

 

 



Samhandlingsreformens Hovedgrep videre…. 

 

• Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan  

     anvende sin spesialiserte kompetanse. 

– Riktigere oppgavefordeling mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten. 

– Fremme og fokusere på de spesialiserte helsetjenestene. 

 

• Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer. 

– Prioriteringer må gjøres ut fra et helhetlig pasientforløpsperspektiv. 

 



Samhandlingsreformens virkemidler 
 (insentiver til samarbeid): 

 Gradvis innføring av samhandlingsreformens krav og intensjoner fra 1.jan 
2012 – 5 år fremover 

 Krav til samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

- forpliktende avtaler med obligatorisk innhold gitt av forskriften 

 Prosesskrav 

- Varsling og meldingskrav der pasient er i behov av kommunale tjenester 

 Kommunal betalingsplikt ved utskrivningsklare pasienter fra dag 1 (ikke 

psykiatri) 

 Kommunal medfinansiering (20% av DRG for utvalgte pasientgrupper) 

 



Fremtidens storby –Oslo 

 

•Befolkningsutvikling,  

–”Molde” flytter til Oslo hvert år. 

– Økt andel mennesker med   
 innvandrerbakgrunn. 

•Urbanisering 

– Utviklingen i Oslo vil påvirke 

hele regionen. 

•Migrering  

– Flere flytter sannsynligvis innad i 
Oslo enn ut og inn av Oslo. 
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Samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus innen  
2012 

Avtalene skal minimum ivareta følgende: 

 Enighet om hvilke oppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret 
for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre 

 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til: 

 Innleggelse 

 Utskrivelse og utskrivningsklar pasient med behov for kommunale 
tjenester 

 Habilitering 

 Rehabilitering 

 Lærings- og mestringstilbud 

 Kommunens tilbud om døgnopphold for ø.hjelp 

 

 



Avtaler forts……. 

 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveskling, 
faglige nettverk og hospitering 

 Samarbeid om: 

 Forskning, utdanning, praksis og læretid 

 Jordmortjenester 

 IKT-løsninger 

 Forebyggende helsearbeid 

 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

 

 

Mange samarbeidsavtaler har vært benyttet tidligere.  
Nå er det lovpålagt og innholdet tydeliggjort 



Trygge og effektive pasientforløp sikres med god 
samhandlingskompetanse 

• Helseeffekten av det samlede pasientforløp blir så god som 
mulig 

• Samhandlingsaspektet må synliggjøres i koordinering av 
pasientflyt og kompliserte pasientforløp 

• Opplevd trygghet og forutsigbarhet for pasienten i hele 
pasientforløpet 

• Opplevd effektiv tidsbruk for pasienten 

• Optimal ressursbruk i et samfunnsperspektiv 

• Et mest mulig likeverdig tilbud kan kreve ulikhet i innsats 



Hva innebærer Samhandlingsreformen for OUS 

 

 

Bevissthet og forståelse for god informasjonsoverføring 
Sikre kunnskap om hele pasientforløpet 

Forstå hva neste ledd i pasientbehandlingen trenger  
Skape gode samhandlingskanaler 

Sikre effektiv informasjonsflyt 
Skape gode kompetanseoverføringsarenaer 



Kompetanseutvekslingsarenaer 

• OUS skal bidra til å overføre kompetanse til 
kommunehelsetjenesten 

• OUS må få kunnskap om kommunehelsetjenestens tjenester og 
arbeidsform 

• Viktig oppgave fremover er å skape gode metoder og arenaer for 
hensiktsmessig og effektiv utveksling av kompetanse 

– Samhandlingsprosjekter 

– Samhandlingsarena Aker 

– Implementere elektronisk kommunikasjon/videokonferanser 

– Ambulerende aktiviteter 

– Hospitering/kurs/møteplasser 

 





Praksiskonsulentene  deltar i arbeid med pasientforløp 
og behandlingslinjer på OUS 

 

• Fokus på overgangene: ”at den ene trygt og informert tar over 
der den andre slipper” 

• Mest mulig standardisering og forenkling: ”Bygge grunnmurene 
før vi legger glasert taksten” 

• Også arbeide med sammensatte forløp som krever involvering av 
flere avdelinger og klinikker i tillegg til primærhelsetjenesten 

• Samstemming av legemiddellister viktig element i forløpene 

 

Arbeidet må ha god faglig forankring og baseres på likeverdighet 



Trygge utskrivelser og overlevering av behandlingsansvar 

• Epikrise sendes elektronisk utskrivelsesdagen 

• Epikrisen utformes i samsvar med NIVÅ 1 rutine 

• Pasienter som trenger kontroll hos fastlegen innen en uke etter 
utskrivelse, bistås ved behov med timebestillingen 

• Ved Marevanbehandling: Dersom pasienten ikke klarer å møte 
frem hos fastlegen, revurderes indikasjonsstillingen og 
oppfølging avklares med fastlegekontoret.  
MAREVANDOSERING DE SISTE DAGER (Helst ukedose) MÅ 
FREMGÅ SKRIFTLIG 

 



Samhandlingsprosjekter – noen eksempler: 

• Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre 

• Intermediærenhet - felles enhet mellom OUS og bydeler 

• Ambulant sårteam - OUS dra ut til sykehjem og hjemmesykepleie 

• PKO sykepleie  - kompetanseutvikling mellom OUS og 
hjemmesykepleien i to bydeler 

• Multidose – felles retningslinjer i hovedstadsområdet 

• Intensjonsavtaler mellom OUS, SØ, SI, SS 

– Kompetanseoverføring, oppgaveforskyvning 

– Felles utarbeidelse av helhetlige pasientforløp  



Samhandlingsprosjektet  
”Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre” 

Prosjektperiode januar 2012 – desember 2013 

 

 Aktører: Bydel Nordre Aker, bydel Østensjø, 

 bydel Bjerke og Oslo universitetssykehus 

 

 Fastleger, fagfolk og ledere fra de tre bydelene + fagfolk og 
ledere fra indremedisinsk avdeling, geriatrisk avdeling og 
akuttmottak ved sykehuset 

 

 Hovedfokus i prosjektet er at sykehuset, fastleger og 
hjemmetjenesten skal bedre samhandlingen omkring       den 
multisyke gamle hjemmeboende pasient 

 



IKT  - en viktig premiss for god og effektiv samhandling 
en utfordring for OUS 

• Elektronisk meldingsflyt – epikriser, henvisninger, 
sykepleierapporter osv. 

• Applikasjonskvittering – beskjed om at melding er mottatt 

• Overføring av svar på prøver, bilder osv 

• Dialogmeldinger – redusere telefonbruk 

• Informasjonsutveksling – pasient/behandler 

• Elektronisk timebestilling 

• Desentralisert behandling – bruk av telemedisin og 
videokonferanse 

 



Hvordan kan vi spille hverandre gode? 

Tillit, dialog, samarbeid og forståelse for hverandres roller 
Pasientrollen 

Kommune- og Fastlegerollen 
Spesialisthelsetjenesterollen 


