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(2008-2009)

Samhandlingsreformen

Rett behandling - på rett sted - til rett tid
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Samhandling er uttrykk for helse og 

Omsorgstjenestens evne til oppgavefordeling 

seg imellom for å nå et felles, omforent mål, 

samt evnen til å gjennomføre oppgavene

på en koordinert og rasjonell måte.



St.meld.nr.47

• Dagens og fremtidens helse og 
omsorgsutfordringer står i fokus i denne 
stortingsmeldingen.

• Gjennom samhandlingsreformen skal det 
skapes et helsevesen som henger bedre 
sammen.
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Nevrokoordinator prosjekt

• Prosjektet er et delprosjekt til SIO, og en 

samarbeidspartner som representerer 

spesialisthelsetjenesten.
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SIO

• Orkdalsregionen i Sør – Trøndelag har etablert 

et kommunalt prosjekt i forbindelse med 

samhandlingsreformen.
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• Prosjektet har som overordnet mål å gi kronisk 

syke et bedre kvalitativt helsetilbud ved å

etablere en systematisk samhandlingstjeneste 

mellom primær og spesialisthelsetjenesten.
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Kommuner

• Agdenes
• Frøya
• Halsa
• Hemne
• Hitra
• Meldal
• Oppdal
• Orkdal
• Rennebu
• Rindal
• Skaun
• Snillfjord
• Surnadal
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Nevrokoordinator prosjekt

• Nevropoliklinikk ved St.Olavs Hospital har 

ansatt en nevrokoordinator i en prosjektstilling.
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Målet med prosjektet

• Etablere samhandling mellom kommuner i 

Orkdalsregionen og spesialisthelsetjenesten i 

nevrofag ved St.Olavs Hospital ved hjelp av en 

nevrokoordinator.
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Målet med prosjektet

• Den spesialiserte kompetansen som finnes i 

sykehuset kommer nevropasienten til nytte når 

han/hun er i sitt hjemmemiljø.
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Målet med prosjektet

• Pasient og pårørende vil oppleve et bedre 

samordnet og helhetlig tjenestetilbud gjennom 

tettere oppfølging fra spesialisthelsetjenesten 

mot kommunene.
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Nevrokoordinator

• Brobygger mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.

• Gi nevrologiske pasienter et kvalitativt bedre 
helsetilbud.

• Stimulere til samhandling.

• Faglig kompetanse er en av hovednøklene.
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Nevrokoordinator

• Kontorplassering i Nevropoliklinikkens 

lokaler.

• Etablert fast utedag i kommunehelsetjenesten.
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Nevrokoordinator

• Bli kjent med fagmiljøet lokalt

– Nevrokontakt i hver kommune

– Informasjonsskriv

– Kartlegge pasientpopulasjonen i hver kommune
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Kartleggingsskjema

              Navn på sykepleier: 

              Tlf: 

              Kommune: 

 
                
 
 
KARTLEGGING AV NEVROLOGISKE PASIENTER I KOMMUNEN: 
 
Jeg ønsker at du fyller ut skjema under med navn, diagnose, fødselsnr og hjelpebehov på pasienter med nevrologisk sykdom 
som: Multippel sklersose (MS), Parkinson, Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), Epilepsi, Myasthenia gravis, Huntignton 
sykdom etc….. 
 
Følgende pasientgrupper er ikke med i denne kartleggingen: Pasienter med Cerebral Parese, geriatriske pasienter og demente 
pasienter. 
 
 
 
 
Definerer hjelpebehov slik:  A:  Fullstendig hjelpetrengende 
           B:  Noe hjelpetrengende 
           C:  Lite hjelpetrengende 
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Nevrokoordinator

• Bidra til at det ytes riktig faglig støtte og 

bistand til det beste for pasienten

– Hjemmebesøk

– Ansvarsgruppemøter

– Temadager

– Undervisning

– Veiledning

12.09.2011

17



Samhandling

• Samarbeid kommer ikke av 
seg selv.

• Felles planer for å løse felles 
utfordringer.

• Felles kompetansebygging.

• Felles læring av feil, problem, 
uenighet.

• Vi må ville samhandle
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Fokus på å bygge hverandre gode
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Veien videre….

• Prøveprosjekt med økonomiske midler 
for 1 år-2011.

• Evaluering etter ett år.

• Utvide prosjektarbeidet til flere 
kommuner som er i nedslagsfeltet til 
St.Olavs Hospital.

• Hvordan finansieres videre?
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Takk for oppmerksomheten


