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Innledning 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 25-2013 Eventuelt, sak A. 
Samhandlingsreform – konsekvenser for enkelte pasientgrupper i styremøte, den 27. 
februar 2013. Det ble stilt spørsmål om oppfølgingen av enkelte pasientgrupper (f. eks. 
diabetes, KOLS, rehabilitering) og tilbud til disse pasientene i kommunene etter 
utskriving fra spesialisthelsetjenesten. Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om å følge opp dette spørsmålet i samhandlingsarenaen mellom 
kommuner og helseforetak/regionalt helseforetak. Styret ber videre om en orientering i et 
senere styremøte om status for disse pasientgruppene. 
 
Det er ikke etablert systemer for å kartlegge/dokumentere hvordan nye pasientgrupper 
inkl. utskrivningsklare pasienter får tilbud i kommunene med hensyn til oppfølging, 
kvalitet m. m.. Helseforetakene kan derfor ikke redegjøre for dette. 
 
I denne styresaken gis en sammenfattet orientering om utviklingen av tjenestetilbudene 
i Helse Nord i lys av samhandlingsreformen for pasienter med langvarige, sammensatte 
og/eller kroniske lidelser. Vi har ingen samlet oversikt over utvikling av 
tjenestetilbudene i kommunene, og det foreligger ikke dokumentasjon som viser 
endringer i kvalitet i tjenestene, eller behandlingsresultater for pasienter som viser 
direkte sammenheng med endringene etter 1. januar 2012, da samhandlingsreformen 
ble iverksatt. Utvikling av dokumentasjon og styringsinformasjon blir viktig i tiden 
fremover.  
 
Samhandlingsreformen er en retningsreform, der det må arbeides langsiktig for å 
utvikle tjenestene. På den andre siden skal det gjennomføres kortsiktige tiltak gjennom 
bruk av vedtatte virkemidler, bl.a. lovendringer, faglige retningslinjer og veiledere, 
økonomiske incentiver og organisatoriske endringer. 
 
I denne styresaken beskrives hvordan samhandlingsreformen følges opp med bakgrunn 
i informasjon fra helseforetakene. Planer for de aktuelle pasientgrupper vil bli forelagt 
styret som enkeltsaker fremover, der tjenestetilbudene vil bli belyst mer utdypende.  
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Oppfølging av samhandlingsreformen  
 
Nasjonalt 

Det er nedsatt en nasjonal koordineringsgruppe ledet av Helse- og 
omsorgsdepartementet ved departementsråden, seks representanter fra KS

Nasjonal koordineringsgruppe 

1

 

, 
Arbeidsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 
Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helsedirektøren, en 
representant fra de regionale helseforetakene, fra fylkesmannsembetene og Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. Oppgaven vil være å følge utviklingen gjennom rapporteringer, 
evalueringer og andre tilbakemeldinger, og være mellomledd mellom det politiske 
beslutningsnivået og iverksettingsorganene. Koordineringsgruppen møtes ca fire 
ganger i halvåret. 

Det er også etablert et nasjonalt nettverk som skal ha en samordnende informasjons- og 
veiledningsrolle overfor de ansvarlige instanser regionalt og lokalt. Det er engasjert fire 
samhandlingsrådgivere ved fylkesmannsembetene i Tromsø, Sør-Trøndelag, Hordaland 
og Oslo-Akershus. Disse skal være rådgivere og regionale kontaktpunkter sammen med 
representanter for de regionale helseforetakene.  Dialog og erfaringsutveksling mellom 
de ulike instanser er viktig. 

Nasjonalt nettverk 

 
Lederen for det nasjonale nettverket rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet, 
og møter i den nasjonale koordineringsgruppen. 
 
Det nasjonale koordineringsgruppen og det nasjonale nettverket skal også sørge for 
dialog med bruker- og pasientorganisasjoner gjennom dialog i Helse- og 
omsorgsdepartementets kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten og 
informasjon og dialog til ansattes organisasjoner.  
 
Aktuelle tema i nettverket er å utarbeide felles sjekklister for å styrke kvaliteten i 
”overganger” mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste, 
og å utarbeide nasjonale fagveiledere og retningslinjer. 
 

Helsedirektoratet utgir årlig samhandlingsstatistikk for forutgående år, som viser 
aktivitets- og kostnadsutviklingen relatert til bl.a. nye finansieringsordninger (betaling 
for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering). I tillegg er det publisert 
statusrapport 2012 som er den første i en årlig forvaltningsmessig ”følge-med”-rapport 
til og med 2015.  

Helsedirektoratet 

 
Helsedirektoratets hovedkonklusjon er at ”Øyeblikkelig hjelp døgntilbud opprettes i 
kommunene. Kommunene skaper også flere frisklivssentre, og fastlegeordningen, lokale 
legevakter og lokale forebyggingstiltak vokser og utvikles. Antall reinnleggelser etter 
utskriving fra sykehus er også redusert for pasienter flest. Dette er noen av de positive 
utviklingstrekkene som understøtter samhandlingsreformen.”  

                                                        
1 KS: Kommunesektorens organisasjon 
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Om utviklingen av korttidsplasser i kommunene heter det i rapporten: ”Utviklingen i 
korttidsplasser. Det er store variasjoner mellom kommunene i utbygging og bruk av 
korttidsplasser. Det er også en tydelig tendens til at det etableres flere plasser samtidig 
som liggetiden reduseres. Selv om samhandlingsreformen ikke startet før i 2012 er det 
trolig kommunenes tilpasning til denne reformen som har påvirket trendene. Dersom 
dette er en riktig antakelse vil vi se en fortsatt økning i plasser og trolig også en reduksjon 
i liggetid per plass i kommende år. Kommuner med et høyt nivå av korttidsplasser for 
eldre pasienter eller med høy andel korttidsplasser har færre liggedager for øyeblikkelig 
hjelp på sykehus blant eldre. For kommuner med lavt eller middels nivå av korttidsplasser, 
er det ingen systematisk sammenheng. Den store variasjonen mellom kommunene i 
tilbudet av korttidsplasser viser at kommunene har ulike strategier for å møte 
utfordringene i samhandlingsreformen. Helt sentralt star trolig bruken av 
hjemmetjenestene og tilbudet og bruk av korttidsplasser bør sees i sammenheng med 
disse.” 
 
De årlige rapporter fra Helsedirektoratet vil fremover gi et bedre grunnlag for å følge 
utviklingen, og for å kunne gjøre utfyllende analyser på helseforetaksnivå. Dette er også 
et sentralt tema i nasjonalt nettverk. 
 
Helsedirektoratet gav i 2012 ut rapporten Avklaring av ansvars- og oppgavedeling 
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet (IS-1947, 
02/2012).  
 
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten har nylig publisert pasienterfaringer med 
norske sykehus (PasOpp rapport 1-2013). Et interessant funn i denne rapporten er at 
40 % av pasientene opplevde ”ikke i det hele tatt”, ”i liten grad” eller ”i noen grad” at 
sykehuset samarbeidet bra med fastlegen om det de var innlagt for. 
 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 1. juli 2013 ut eget rundskriv om 
spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten (I-3/2013). Avklaring av plikten er et viktig grunnlag for bl.a. 
konkretisering og oppfølging av tjenesteavtalene mellom kommuner og helseforetak. 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 
Helse- og omsorgsdepartementet følger opp styringsmål og årlige krav i 
Oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF.  Dette formidles videre, og utfylles med egne 
krav, i årlig Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene. 
 

Dette er en uavhengig nemnd som behandler saker som det ikke oppnås enighet om 
mellom kommuner og helseforetak.  

Nasjonal tvisteløsningsnemnd 

 
Fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er det meldt inn to saker til Nasjonal 
tvisteløsningsnemnd. Begge gikk på uenighet knyttet til betalingskrav for 
utskrivningsklar pasient. Den ene saken er ennå til behandling.  I den andre saken fikk 
UNN medhold i betalingskravet. 
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Nordlandssykehuset HF (NLSH) har hatt to saker til mekling: Den ene saken gjaldt 
legetilsynsordningen i forbindelse med kommunalt ø-hjelp tilbud. Den andre gjaldt 
tidspunkt for varsling om utskrivningsklar pasient.  
 
Helgelandssykehuset HF har hatt to saker i nasjonal tvisteløsningsnemnd. Begge gjaldt 
uenighet om betaling for utskrivningsklare pasienter.  
 

Hos fylkesmennene er det opprettet stillinger for regionale samhandlingskoordinatorer, 
som deltar i nasjonalt og regionalt oppfølgingsarbeid, og rapportering. 

Fylkesmennene 

 

KS er representert i nasjonale samhandlingsfora. Helse Nord RHF har inngått 
overordnet intensjonsavtale med KS Nordland, Troms og Finnmark, og deltar i 
regionale samarbeid. 

Kommunesektorens organisasjon (KS) 

 
Helse Nord – foretaksspesifikke redegjørelser 

I Helse Nord RHF og i helseforetakene er det opprettet samhandlingskoordinatorer som 
følger og koordinerer oppfølging av reformen i Helse Nord. 

Koordinering på helseforetaksnivå 

 
Finnmarkssykehuset HF: 
I helseforetaket er det opprettet praksiskonsulentordning og kommunekoordinatorer, i 
alt 70 % stilling, fordelt med 30 % sykepleierstilling på hvert av sykehusene, og en 10 % 
legestilling. Dialogforum arrangeres én gang pr år, med deltakere fra kommuner og 
helseforetak. Temaområder er erfaringer med tjenesteavtaler, helsetjenester til syke 
eldre, samarbeidsprosjekter, og desentralisering av tjenester.  
 
I enkelte situasjoner med utskrivning av pasienter med komplekse problemstillinger 
legger helseforetaket til rette for at personell følger pasient og gir opplæring/veiledning 
til personell i kommunene. 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH): 
Nordlandssykehuset HF har etablert samhandlingsavdeling med to årsverk samt tre 
praksiskonsulentstillinger i 20 % hver, knyttet til Lofoten, Vesterålen og Salten. 
 
Praksiskonsulentene har særlig fokus på fagutvikling/kompetansebygging mellom 
nivåene. 
 
Samhandlingsavdelingen har som prioritert oppgave å skape kontakt med kommunene 
og deltar i ulike kommunale fora. Det avholdes to erfaringsmøter pr. år med alle 
kommunene hvor gjennomgang av partenes etterlevelse av tjenesteavtalene er 
hovedtema. 
 
Det arrangeres regionvise fagdager for leger to ganger pr. år.  I Lofoten og Vesterålen 
også for pleiepersonell. 
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Årlig samhandlingskonferanse arrangeres, og en partssammensatt programgruppe 
utarbeider programmet. 
 
Hospitering er også en god aktivitet, særlig hospitering fra NLSH til kommunene. 
 
Første dialogmøte avvikles primo 2014. 
 
Den organisatoriske samarbeidsformen er endret fra tre regionale samarbeidsorgan til 
ett Overordnet samarbeidsorgan (OSO) med virkning fra 2013. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN): 
I tillegg til OSO og kliniske samarbeidsutvalg (KSU) oppnevnt av OSO, er det etablert et 
eget Samhandlingsutvalg i UNN hvor representanter fra alle klinikker møtes jevnlig. Det 
avholdes også regionvise samarbeidsmøter mellom UNN og kommunene i den aktuelle 
regionen. På disse møtene er samhandlingsreformen, etterlevelse av avtalene, avvik 
m.m. hovedtema. I tillegg arrangerer OSO årlig et Dialogforum, der ledelsen fra UNN og 
kommunens ledere møtes. 
 
I UNN har arbeidet med overordnet samarbeidsavtale og de tilhørende tolv 
tjenesteavtalene vært en prioritert oppgave, og arbeidet er gjennomført med god 
involvering fra kommuner, tillitsvalgte og brukerrepresentanter innenfor de tidsfrister 
som ble gitt. 
 
Som en naturlig videreføring av dette arbeidet er det gjennom Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO) nedsatt et klinisk samarbeidsutvalg for oppfølgning av 
partenes felles ansvar og forpliktelser etter overordnet samarbeidsavtale og de 
underliggende tjenesteavtalene. Forslag til tiltaksplan har vært behandlet i OSO. Forslag 
til prioritering av tiltak for 2014 framlegges desember 2013. 
 
UNN har etter mandat fra adm. direktør i HF-et opprettet et Samhandlingsutvalg for 
oppfølgning av UNNs ansvar og forpliktelser. Forslag til tiltaksplan har vært behandlet i 
ledergruppen i UNN. Forslag til prioritering av tiltak for 2014 framlegges for 
ledergruppen desember 2013. 
 
Som et resultat av dette arbeidet er det en markert nedgang i antall utskrivningsklare 
pasienter. Pr. september 2013 er antall utskrivningsklare pasienter innenfor rus og 
psykisk helse 2015, en reduksjon på 456 sammenlignet med 2012. Tilsvarende tall 
innenfor somatikk er 3166 pr. september 2013, en reduksjon på 285 sammenlignet 
med samme perioden i 2012.  
 

For å oppnå en mer pasientsentrert helsetjenestemodell må sykehusene vurdere 
videreutvikling og koordinering av eksisterende tjenester, samt nye måter å levere 
tjenestene på. I tilknytning til Overordnet samarbeidsorgans satsing på Troms- og 
Ofotenprosjektet er det vedtatt å prøve ut to virkemidler: 

Pasientsentrert helsetjenestemodell: 

- Tidlig vurdering: Fokuserer på å avklare pasientens behov for hjelp fra helsevesenet 
tidlig og før en eventuell innleggelse i sykehus. Dermed kan unødvendige 
innleggelser unngås.  
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- Tidlig støttet utskrivning: Skal bidra til å støtte tidlig utskrivning fra 
spesialisthelsetjeneste i nært samarbeid med den enkelte kommune.  

 
UNN har satt av midler til å organisere dette som et prosjekt, hvor Tromsø og Harstad 
kommuner vil være piloter. 
 
Tiltak og prosjekter beskrevet ovenfor, er aktiviteter som er ment å bedre områder 
hvor UNN og OSO ser at det er forbedringspotensial eller udekkede behov.  
 
I tillegg planlegges tiltak for å styrke arbeid og rutiner knyttet til prosedyrer for 
utskrivning av pasienter, koordinerende enhet og rutiner som sørger for at 
tjenesteavtalene etterleves. Gjennom Troms og Ofoten-prosjektet er det avdekket behov 
for å styrke arbeidet med å finne gode samhandlingsindikatorer. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Det er utarbeidet forslag om etablering av et samhandlingsråd mellom 
Helgelandssykehuset HF og kommunene. Dette er ennå ikke startet opp. 
 

I hvert av helseforetakene er det opprettet overordnede samarbeidsorgan mellom 
helseforetak og kommuner, og noen har i tillegg etablert underliggende kliniske 
samarbeidsutvalg. Samarbeidsstrukturen er under utvikling, bl.a. som ledd i 
erfaringsinnhenting og fornyelse av tjenesteavtaler. 

Andre samhandlingsarenaer: 

 
I noen fagområder er det etablert faste fagråd under Helse Nord RHF som gir innspill og 
råd til Helse Nord RHF i enkeltsaker og fagplaner.  
 
Fagnettverk er samarbeidsfora mellom helseforetak, i eller mellom kommuner, og/eller 
i fellesskap mellom nivåene.  
 

Helse Nord RHF etablerte før reformen et samhandlingsutvalg som er en møteplass for 
fastleger, kommuneleger, og faglige og administrativt ledende personer i 
helseforetakene. Praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer i helseforetakene 
inviteres tidvis inn til møter. Utvalget møtes regelmessig, og fra og med 2012 er dialog 
og informasjonsutveksling om problemstillinger i samhandlingsreformen hovedsakene. 

Samhandlingsutvalg med primærhelsetjenesten 

 

Alle helseforetak har inngått lovpålagte tjenesteavtaler med kommunene. Helse- og 
omsorgsdepartementet satte korte frister for avtaleinngåelse. Dette medførte at de 
fleste avtaler i hovedsak er overordnet og generelle. Det ble derfor forutsatt at avtalene 
skulle evalueres etter kort tid, og tilpasses etter hvert som det ble høstet erfaringer. Det 
tar også tid å forankre og implementere disse i daglig drift. Denne prosessen er i gang. 

Tjenesteavtaler 

 
Alle helseforetak har gjennomført erfaringskonferanser eller møter, og er i gang med 
reforhandling av avtalene. Finnmarkssykehuset HF har i tillegg, i samarbeid med 
kommunene, gjennomgått bruken av sykestuene i Finnmark som grunnlag for ny avtale. 
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UNN er i ferd med å inngå ny avtale med kommuner om sykestuene i Nord-Troms for 
perioden 2013-2015.  
 
Helse Nord RHF leder et prosjekt for utvikling av helsetjenesten i Vest-Finnmark/Alta. 
Dette prosjektet skal avgi rapport til Helse Nord RHF i løpet av mars 2014, og arbeidet 
med konseptfase og forprosjekt vil pågå fram til medio 2015. 
 
Frem til i dag har oppfølging av tjenesteavtalene hatt hovedfokus på inn- og utskrivning 
av pasienter, der det er konkrete krav til varsling og informasjonsutveksling. Avvik i 
forhold til tjenesteavtalene har i det vesentlige vært om varsling av utskrivningsklare 
pasienter og informasjonsutveksling om tilstand og funksjonsnivå, og etterfølgende 
uenighet om betaling. De fleste saker som er brakt inn til Nasjonal tvisteløsningsnemnd 
gjelder dette. Mange saker løses gjennom dialog mellom partene.  
 
Når en pasient utskrives fra spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som beslutter 
hvilket tilbud som skal gis og oppfølging av dette. Avgjørende for god oppfølging i 
kommunene er at nødvendige helseopplysninger følger pasienten ved utskrivning fra 
spesialisthelsetjenesten (epikrise). Systematisk registrering og oppfølging av avvik er 
en viktig del i oppfølging av tjenesteavtalene i helseforetakene.  
 
Finnmarkssykehuset HF: 
I Finnmarkssykehuset er det i alt registrert 36 avvikshendelser, hvorav 33 fra 
kommuner og tre fra helseforetaket. To avvik meldt av helseforetaket gjelder 
manglende koordinering i kommunene. Tre avvik fra kommunene gjelder involvering i 
utarbeidelse av individuell plan. 
 
Det er registrert flere hendelser hvor epikrise ikke følger pasienter ved utskrivning slik 
som forutsatt. Det er nå opprettet en egen arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for 
eliminere dette problemet. 
 
Ventetidene er for lange i fagområdet revmatologi, og helseforetaket forsterker 
kapasiteten i siste halvdel av 2013 og evt. i 2014. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Første halvår 2013 er det registrert i alt 34 avviksmeldinger fra kommuner, og to fra 
helseforetaket. Dette er en betydelig nedgang i forhold til samme periode i 2012, hvor 
det var 168 avviksmeldinger. De fleste avvik gjelder informasjon/kommunikasjon ved 
utskrivning. To avvik gjelder manglende legemidler, resepter og 
behandlingshjelpemidler. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Alle avvik gjelder forhold rundt informasjon/kommunikasjon ved utskrivning av 
pasienter. 
 
I perioden er det registrert 66 avvik fra kommunene og 44 avvik fra NLSH til 
kommunene. Avvikene gjelder bl.a. tidligmelding, epikrise, medikamentliste, 
rutiner/prosedyrer o. a. Meldte avvik fra NLSH til kommunene gjelder mangelfulle 
henvisninger, rutiner/prosedyrer o. a.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
UNN mottok i løpet av 2012 i alt 461 meldinger om uønskede samhandlingshendelser i 
UNN. Dette er en firedobling fra 2011, hvor man mottok 114 meldinger. I mellomtiden 
er samhandlingsreformen innført. Sammenligner man tilsvarende type avvik som ble 
meldt i 2011 (faktura holdt utenfor) er økningen på 121 % tilsvarende 252 meldinger. 
 
Statistikk for 2013 legges fram for OSO neste år, men pr. dags dato tyder tallene på en 
markert nedgang i antall avviksmeldinger. 
 

 
Endring i tjenestetilbudene 

Nordlandssykehuset HF: 

På grunn av mangel på kvalifisert personell er tilbudet lagt ned høsten 2013. Pasienter 
får sitt tilbud bl.a. ved NLSH Vesterålen.  

Lødingen Rehabilitering: 

 

I henhold til nasjonale føringer pågår ”moderniseringsprosjektet” i Psykisk Helse- og 
rusklinikken: 

Øvrige forhold:  

• Det er en reduksjon i antall heldøgnsopphold med unntak av medisinsk klinikk som 
har en økning på 2 % i forhold til samme tid i fjor. 

• Økning i antall dagopphold. 
• Polikliniske konsultasjoner øker. 
• VOP2

• Antall utskrivninger BUP
: Planlagt vridning fra døgn til poliklinisk behandling. 

3

 

 er høyere enn planlagt, men antall liggedøgn er lavere enn 
plan. 

Det er særlig fokus på KOLS, diabetes og nyresykdommer: 
• Sykepleiere med særlig fokus på diabetes, KOLS og nyresykdommer i virksomhet 

ved alle lokasjonene. Driver også ambulant virksomhet i kommunene. 
• Innen diabetesomsorgen driver lege og sykepleier ambulerende veiledning ved 

legekontor i opptaksområdet. 
• Gjennomført regionale opplæringskurs innen diabetes. 
• Etablert koordinerende nettverk, jfr. tjenesteavtale nr. 2. 
• Ambulerende rehabiliteringsteam (ART) i virke ved alle lokasjonene. Hovedfokus på 

pasient- og systemopplæring (opplæring/veiledning av helsepersonell) 
 
Ytterligere bedring av pasientforløp gjennom god kommunikasjon og avtaleoppfølging 
prioriteres fremover. 
 
Det har vært en radikal forbedring i antall utskrivningsklare døgn fra 8165 døgn i 2011 
til prognose 2013 på ca 800. 
 
  
                                                        
2 VOP: Voksenpsykiatrisk poliklinikk 
3 BUP: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
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Helgelandssykehuset HF: 
Helgelandssykehuset samarbeider med Vefsn kommune om palliativt team og 
rehabilitering i Lokalmedisinsk Senter(LMS) i Vefsn kommune. Medisinsk avdeling Mo i 
Rana har etablert eget poliklinisk diabetesteam, revmatolog og revmasykepleier, samt 
infusjonsenhet. Avdelingen har i samarbeid med kirurgisk avdeling opprettet 
ortogeriatritilbud (behandlingstilbud for eldre skrøpelige som bryter lårhals). 
 
Det er registrert en dreining fra poliklinisk kontroll i sykehus til kontroll og oppfølging i 
primærhelsetjenesten som følge av samarbeid med fastlegene. Spesielt gjelder dette 
pasienter med diabetes. Samarbeidet følges opp videre overfor pasienter med 
hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Diagnostisk enhet ved UNN, som et av to slike sentre i landet, åpner 10. desember 2013. 
Det er et dag-/poliklinisk tilbud til pasienter med uklare symptomer på alvorlig 
sykdom, der det er vanskelig å avgjøre hvor sykdommen sitter. Målet med diagnostisk 
enhet er;  
• raskere utredning for pasientene 
• reduserte antall akutte innleggelser 
• gi hver pasient en egne koordinator som følger hele utredningsforløpet 
• samle utredningsforløpet i én enhet, slik at pasienten ikke skal sendes rundt mellom 

avdelingene. 
 

Kompetanseprosjektet: Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord RHF, KS 
Nord-Norge, universiteter og høgskoler. I fase 1 av prosjektet er det gjennomført en 
kartlegging av behov som følger av samhandlingsreformen. I fase 2 er det utarbeidet 
forslag til tiltaksplan på ni prioriterte kompetansefelt: folkehelsearbeid, 
habilitering/rehabilitering inkl. slag, diabetes, kreft, KOLS, geriatri, rus, psykiatri og 
smittevern. Samlet prosjektplan har vært ute til høring og vil bli lagt frem til behandling 
i styret i Helse Nord RHF tidlig i 2014. Dette er en viktig sak i gjennomføringen av 
reformen, og prosjektet har stor interesse i kommuner og helseforetak i Nord-Norge, og 
nasjonalt. UNNs arbeid med Pasientsentrerte helsetjenester og tilhørende prosjekter, er 
en direkte oppfølgning av tiltak foreslått i Kompetanseprosjektet. 

Prosjekter i Helse Nord 

 
I tillegg er det gjennomført et eget prosjekt for å styrke kompetansen innen geriatri. Om 
lag 25 kommuneleger og noen leger i helseforetak har gjennomført opplæring. 
 
Altaprosjektet: Dette er et prosjekt som utreder styrking av desentraliserte tjenester i 
Alta for å øke tilgjengeligheten til tilbud i Alta. Arbeidet sees i sammenheng med 
utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset HF. Prosjektet har en foreløpig milepæl mars 
2014, men detaljplanlegging vil pågå fram til medio 2015. 
 
Avstemming av legemiddellister: Dette er et prosjekt som er igangsatt i 2013, og som 
ledes av Sykehusapotek Nord HF. Riktig legemiddelbruk og legemiddelhåndtering er 
begrunnet både ut fra pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten. 
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Felles innføring av kliniske systemer (FIKS): Dette er et pågående prosjekt ut 2015 som 
vil legge et grunnlag for bedre og sikker informasjonsflyt basert på felles database for 
pasientjournal. Dette er først og fremst utviklet for spesialisthelsetjenesten, men vil 
kunne legge til rette for bedre informasjonsflyt også vis a vis kommunehelsetjenesten. 
 
FUNNKe: Prosjektet er et regionalt program for implementering av elektronisk 
meldingsutveksling mellom fastleger/helseforetak og pleie og omsorg/helsestasjoner i 
87 kommuner og fire helseforetak i Helse Nord frem til 31. desember 2014. 
 

Planer for de pasientgrupper som er nevnt i spørsmålsstillingen vil omhandle 
samhandling og bli behandlet som enkeltsaker i styret. Dette gjelder: 

Regionale planer 

 
Regional kreftplan: Denne vil legges frem til styret i desember 2013. Palliativ behandling 
og kompetanseutvikling er tema i denne planen. 
 
Handlingsplan for rehabilitering: Denne planen skal til høring, og vil bli forelagt styret 
rundt årsskiftet. Dette er en revisjon av tidligere plan (2004-2010). Ansvars- og 
oppgavedelingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, organisering og 
samhandling er en del av mandatet. Koordinerende enheter i helseforetakene er et 
lovbestemt krav. Dette vil være oppfylt i Helse Nord i 2014. 
 
Diabetes: Det har vært en økning på 30 % i antall personer med diabetes i Nord-Norge i 
perioden 2006-2012 (jf. Reseptregisteret). Helse Nords handlingsplan for perioden 
2008-2013 har gitt en betydelig bedring i tilbudene til denne pasientgruppen. 
Handlingsplanen er nå til revisjon, og vil bli fremlagt for styret som egen sak. Ny 
handlingsplan vektlegger samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten i langt større grad enn i forrige plan. 
 
Geriatri: Regional handlingsplan for geriatri 2004-2010 er under revisjon. Revidert plan 
skal sees i sammenheng med samhandlingsreformen. Et felles behov for alle eldre med 
akutt og/eller subakutt sykdom er god og rask diagnostikk slik at riktige tiltak kan 
iverksettes tidligst mulig. Utvikling og organisering av tjenestene, herunder 
intermediære tilbud til eldre som alternativ til sykehusinnleggelse er en viktig 
problemstilling. 
 
Lungemedisin: Regional plan for lungesykdommer ble vedtatt i 2011. KOLS-gruppen i 
Nord Norge teller ca 30.000 diagnostiserte og udiagnostiserte. Viktige mål er tidligere 
diagnose (fastlege), unngå forverringer (bedre opplæring i å ta medisin og andre 
forebyggende tiltak), og å leve med kronisk sykdom. Kompetanseoppbygging og 
samhandling er viktig i oppfølging av planen. Både UNN og NLSH har som resultat av 
planen opprettet nye legestillinger i lungemedisin. Fagråd er etablert og følger opp 
planen videre. NLSH har nylig startet et prosjekt for oppfølging av KOLS-pasienter.   
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Nyremedisin: Regional handlingsplan ble vedtatt i 2011. Et viktig tiltak i planen er å 
bygge opp kompetanse i primærhelsetjenesten og etablering av satellittdialyse, der 
Finnmark er gitt høy prioritet. Samarbeidet med primærhelsetjenesten i forhold til den 
enkelte pasienten som har dialyse hjemme, fungerer godt i hele Helse Nord. Det er 
fortsatt uavklarte ansvarsforhold ved etablering av tilbud til pasienter, der dialyse må 
gjøres i kommunal institusjon 
 
Revmatiske lidelser: Regional revmaplan er under utarbeidelse og vil bli fremlagt for 
styret rundt årsskiftet.  Siden utdanningsprogrammet i revmatologi startet i 2007 har 
rekrutteringen til revmatologien bedret seg, og nå er alle overlegestillinger besatt. 
Utfordringen fremover er å styrke tilbudet til pasientene i Finnmark og på Helgeland, og 
arbeidet med det er startet. Statistisk vil en fastlege med 1350 personer på listen ha ca 
fire pasienter med revmatoid artritt, en til to pasienter med psoriasisartritt, to pasienter 
med Bekhterev sykdom og ca 30-40 som fyller de diagnostiske kriterier for fibromyalgi 
(ref: Handlingsplan i revmatologi 2008-2013).  
 
Andre planer: Helse Nord RHF har under utarbeidelse regionale planer innenfor øre-
/nese-/halssykdommer, øyesykdommer og hudsykdommer. Planene vil også berøre 
pasientgrupper med kroniske lidelser (f. eks. nedsatt syn og hørsel og psoriasis). 
 

Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord ble sist revidert i 
februar 2013. Et sentralt virkemiddel i planen er utvikling av tilbud i Lærings- og 
mestringssentre (LMS). Slike sentre er etablert i alle helseforetak, men varierer i 
organisering, innhold i tilbud og i samhandling med kommuner i driften. Planen viser 
status og utviklingsmuligheter både i individuell og gruppebasert opplæring, og 
virkemidler som kan tas i bruk, f. eks. e-læring og utvikling av pasientadministrativt 
system (DIPS) for å kunne gjøre opplæring som en integrert og dokumentert del av 
pasientforløpet. 

Pasient- og pårørendeopplæring 

 
Brukermedvirkning 
Samhandlingsreformen, konsekvenser for enkelte pasientgrupper ble behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 13. november 2013, jf. RBU-sak 67-
2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om samhandlingsreformen og dens 

konsekvenser for enkelte pasientgrupper til orientering. 
 
2. RBU ber om at samhandlingen med kommunene vektlegges i sterkere grad, når 

regionale planer revideres. 
 
Oppsummering 
Første fase i samhandlingsreformen er å få etablert og utviklet de formelle strukturer 
som skal ivareta gjennomføringen på kort og lengre sikt. I tillegg er faglig 
implementering og utvikling avgjørende for å sikre gode pasientforløp for prioriterte 
pasientgrupper. Dette er utfordrende, både fordi det gir behov for kvalitetsutvikling, 
endring i drift og arbeidsprosesser, både i kommuner og i helseforetak, og i grenseflaten 
mellom tjenestenivåene.  
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På noen områder er det fortsatt nødvendig å ytterligere avklare ansvarsforhold og 
oppgaver mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og å bygge opp 
kompetanse. Dette gjelder bl.a. innen rehabilitering. 
 
I Helse Nord er de overordnede samarbeidsorganer etablert, og fokus fremover blir å 
styrke det faglige samarbeidet gjennom formelle faglige arenaer og nettverk.  
 
Det er fortsatt utfordringer for å tilpasse tjenestestruktur, kvalitet og kapasitet, og 
samhandlingen med kommunene. Ved revisjon av regionale planer vil samhandlingen 
med kommunene bli vektlagt. Tilbudet i Helse Nord og forholdet til kommunene vil 
kunne behandles av styret under behandlingen av slike enkeltplaner. 
 
Som også PasOpp-undersøkelsen fra Kunnskapssenteret viser, har fastlegen en 
avgjørende rolle i samhandlingsreformen, der fastlegen må inngå i et helhetlig tilbud i 
kommunene.  
 
Helse Nord har også i gang viktige enkeltprosjekter som vil ha stor betydning for 
kapasitet og kvalitet i tjenestene fremover. Eksempler på dette er 
kompetanseprosjektet og legemiddelhåndtering. I løpet av 2014 vil det bli tilrettelagt 
for elektronisk meldingsutveksling i alle kommuner. 
 
Nasjonalt vil det bli utarbeidet styringsinformasjon som grunnlag for regional 
oppfølging. Gjennom nasjonal følgeforskning og regionale og lokale analyser vil vi etter 
hvert få bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne måle resultater av 
samhandlingsreformen.  
 
Det er nå ikke kjent hvilke tilpasninger i bruk av virkemidler som vil bli iverksatt av ny 
regjering, men målsettingene med reformen ligger fast. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Samhandlingsreformen – oppfølging 
av tilbudet til priorterte pasientgrupper til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samhandlingen med kommunene ivaretas, 

når regionale planer revideres. 
 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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