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Hovedproblemstillinger

• Hvilke oppgaver blir i dag ikke 

utført godt nok – og som kunne 

blitt utført bedre dersom de 

hadde blitt utført av andre?

• Er det muligheter for å fordele 

fremtidige oppgaver og ansvar 

annerledes, for eksempel 

gjennom bruk av teknologi i 

helsetjenesten i kommunene?
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Hovedproblemstillinger

• Hva er forutsetningene for at 

man skal kunne fordele 

oppgavene annerledes; hvilke 

mål må være de primære, 

organisatoriske og 

kompetansemessige

forutsetninger, og hvilke etiske 

betraktninger må gjøres?
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Hvilke oppgaver blir ikke utført godt nok?

1. Meningsinnhold og livskvalitet

– Den gode samtalen

– Sosiale behov

– Meningsfulle aktiviteter

2. Systematisk kvalitetsarbeid

– Observasjon som grunnlag for sykepleietiltak

– Systematisk spredning av kunnskap i kommunen

– Implementering av ny kunnskap

3. Oppgaver som (ideelt sett) krever spesialistkompetanse

– Samhandlingsreformen gir økt kompleksitet 

– Samhandlingsreformen øker behovet for spesialisering

– Sykepleiere med spesialistkompetanse får ikke utnyttet sitt potensial

4. Rehabilitering 

5. Forebygging

4



Kan oppgavene fordeles annerledes?

• Hjelpepleiere/helsefag-

arbeidere/assistenter/

aktivitører

• Ergoterapeuter, 

fysioterapeuter, vernepleiere, 

• Merkantilt ansatte

• Pårørende

• Frivillige

• Teknologi

• Leger

• Samarbeid – ikke erstatning

• Frivilliges involvering krever 

mye og gir mye!

• Teknologi kan redusere 

unødvendig arbeid og skape 

bedre livskvalitet. Krever 

opplæring og vedlikehold som 

vanskelig kan isoleres fra den 

daglige pasientomsorgen.

• Sykepleierkonsultasjoner

• Sykepleiere de eneste som 

kan ta rollen som koordinator, 

omstreifer og fortolker

5



Hovedproblemstillinger

• Hva er forutsetningene for at 

man skal kunne fordele 

oppgavene annerledes; hvilke 

mål må være de primære, 

organisatoriske og 

kompetansemessige

forutsetninger, og hvilke etiske 

betraktninger må gjøres?

6



Kan det gjøres helt annerledes?

Hva er målet med å fordele annerledes?

Den kommunale konteksten:

• Mer omsorgstjenester – mindre ressurser

• Samhandlingsreformen

• Kapasitet – og kompetanseproblem

• Nok samlet kompetanse får positive 

ringvirkninger

– løfter alle

– gjør det mulig å lede

– Integrerte spesialister

• Rolleavklaringer

• Forventningsavklaringer

• Erstatte bestillerenheten 

• At politikere, ledere og sykepleiere har samme mål



Takk for oppmerksomheten!


