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Målet for Samhandlingsreformen er å forbedre helsetjenesten gjennom en bedre 
samhandling på tvers av nivåene og mellom ulike profesjoner på hvert nivå. Som en 
del av utviklingen av Samhandlingsreformen utarbeidet Kunnskapssenteret et notat 
for å informere drøftingene blant beslutningstakerne og andre involverte parter om 
hvordan den norske helsetjenesten best kan reformeres for å forbedre samhandlingen 
om helsetjenester for mennesker med kroniske tilstander. Noen av hovedbudskapene 
i notatet var: 

 Mangelfull samhandling kan påvirke kvalitet og effektivitet i helsetjenesten, 
tilgjengelighet til, deltagelse i og tilfredshet med behandling og helsemessige 
utfall for kronisk syke pasienter.  

 En rekke forandringer kan tenkes gjennomført i forhold til hvordan helsetjenester 
blir levert, finansiert og ledet, for å forbedre samhandling for personer med 
kroniske sykdommer.  

 Bruk av en helhetlig modell for håndtering av kronisk sykdom og programmer 
for sykdomshåndtering kan, alene eller i kombinasjon, forbedre kvalitet av 
behandling, kliniske utfall og ressursbruk i helsetjenesten, men effektene er ikke 
konsistente og en rekke hindringer kan begrense bruken.  

 Virkningene av måter å organisere leveringen av tjenester på, som er 
dokumentert effektive er generelt beskjedne, men viktige.  

 Det er ikke dokumentasjon for at én ledelsesmodell er bedre enn andre.  

 Involvering av brukere og interessegrupper i ordningene for klinisk styring og 
ledelse på alle nivåer er en strategi for å oppnå bedre samordning og andre mål 
for helsetjenesten, og dessuten et mål i seg selv, men det er lite dokumentasjon for 
hvordan dette best kan oppnås.  

 Det er mange forhold som motvirker organisatoriske og faglige forandringer. 
Enkle måter å gjennomføre forandringer på vil derfor ha liten sjanse for å lykkes. 
Det er mer sannsynlig at forandringen vil skje gradvis og over tid, og kreve stadig 
oppmerksomhet og oppfølging.   

Se lenken til Kunnskapssenteret for å lese hele notatet: 

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Integrated+Health+Care+for+People+wi

th+Chronic+Conditions.5114.cms  

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Integrated+Health+Care+for+People+with+Chronic+Conditions.5114.cms
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Integrated+Health+Care+for+People+with+Chronic+Conditions.5114.cms

