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Hvordan går det?  

• Forpliktende samarbeidsavtaler 

 

• Utskrivningsklare pasienter 

 

• Samhandling i praksis 

 

• Kvaliteten på tjenestene 
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Vanskeligere å få plass 
I Ski kommune forteller ordfører Anne Kristine Eikebråten (H) at 
samhandlingsreformen gjør det vanskeligere å få sykehjemsplass. 
– Vi har klart å ta til oss alle utskrivningsklare pasienter. Men baksiden av 
medaljen er at vi må la sykehjemsplasser stå tomme i påvente av pasientene 
fra sykehusene. Det går igjen ut over de som søker om sykehjemsplass 
hjemmefra og som kanskje ville fått det før, men som nå får avslag på grunn 
av plassmangel. 
I Frogn kommune har de nå begynt å bruke dobbeltrom på kortidsavdelingen 
for å ta unna køen, det samme har de gjort i Skedsmo. 

KS følger med 

Aftenposten 21.4 
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Hva får oppmerksomhet? 
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Mottakende lege

Medisinsk 

lege i mottak 

(n = 115)

Kirurgisk 

lege i mottak 

(n = 60)

Totalt for alle 

sykehusleger 

i mottak (n = 

175)

Nyoppstått sykdom 44 (38%) 21 (35%) 65 (37%)

Nyoppstått skade 0 (0%) 20 (33%) 20 (12% )

Uklar ti l s tand som 

trenger avklaring i  

sykehus 31 (27%) 8 (13%) 39 (22%)

Forverring av kjent 

l idelse 32 (28%) 4 (7%) 36 (21%)

Sos ia le 

årsaker/pleiebehov 11 (10%) 6 (10%) 17 (10%)

Annen årsak 0 (0%) 2 (3%) 2 (1%)

Årsaker til innleggelse oppgitt av lege i mottakelsen 



Hvorfra kommer pasientene som blir 
innlagt i sykehus? 

Innlagt fra (%) 

Hjemmet 68,4 

Hjemmet med hjemmetjenester 16,4 

Sykehjem 4,5 

Poliklinikk 6,2 

Annet 1,1 

Ukjent 3,4 

Totalt 100,0 

21 % 

NTNU 

http://www.norsk-helsenett.no/


Øyeblikkelig hjelp innleggelser – 
muligheter? 

• 550 000 øh.j innleggelser 
• 50 000 ( 10 %) akuttsituasjoner (”rød respons”) 
• 220 000 (40%) hastetilfeller (”gul respons”) 

• Resten (50%) – tilgjengelig for alternativer?  
 

• «Unødvendige» innleggelser: Fra 0 til 30% 
• 1/2 skyldes mangelfulle primærhelsetjenester (hjemmesykepleie, etc) 
• 1/3 skyldes mangel på informasjon (epikrise, etc) 

 
• Hver femte pasient kunne unngått innleggelse hvis alternativer fantes 

• Akutt tilbud i kommunen, observasjonsplasser, akutt poliklinikk, mm. 
(registrering ved legevakten) 

http://www.norsk-helsenett.no/


Utfordringer fremover 
 
• Elektronisk samhandling 

 
• Kompetanse 

 
• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

 
• Psykisk helse og rus 

 
• Ledelse og prioritering 
 

 
 
 



Samhandlingsreformen:  
Effektiv og sikker informasjonsutveksling 

• For å oppnå økt samhandling, må man legge til rette for effektiv 
informasjonsutveksling 

– I dag: brev, faks, telefon, taxi 
 

• Utfordringer:  

– Kompetanse og sikkerhet 

– Lovverket  

– Digitalt lappeteppe 

 

 



Pasientsikkerhet 
 
Rundt 16 prosent av pasientoppholdene ved norske 
sykehus i 2010 ble utsatt for minst én skade.  
 
Rundt 44 000 pasienter fikk forlenget sykehusopphold, 
og at rundt 4700 døde som følge av skadene.  
 
Internasjonale erfaringer viser at det er sannsynlig at 
rundt halvparten av skadene kan forebygges.   
 
Pasientsikkerhetskampanjen 

 
 
  

 

 



Hvilken kompetanse trenger vi? 



Forsøk psykisk helse 
 

• Bør gjennomføres begrensede forsøk for 
pasienter innen rus og psykisk helse  
 

• Innenfor disse pasientgruppene er 
datamaterialet for kostnadsberegninger usikkert 

 



• Vi skal gøre det, der virker - og undlade at gøre det, 
der ikke virker 

 

• Vi skal udnytte de muligheder, vi har i forhold til 
borgerne og samarbejdspartnere  

 

• Vi skal  gøre det, vi er bedst til - og undlade at gøre, 
hvad andre kan gøre bedre/ billigere 

 
Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm kommune ,  

Lars Iversen, mars 2012 

 

  

Hvordan skal vi prioritere? 
Hva kan vi lære av den danske reformen 



Norges forskningsråd 

• Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen.  

– NTNU, Anders Grimsmo   

• Prosessevaluering; Statlige virkemidler, kommunale 
innovasjoner.  

– UiO, Terje Per Hagen   

• Resultater; Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre 
samfunnsøkonomi?  

– Frischsenteret, Sverre A.C. Kittelsen   

 



Helsedirektoratet: Forvaltningsmessig «følge med» 

 

• Pasientstrømmene  

• Pengestrømmene  

• Samarbeidsavtalene  

• Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud  

• Hvordan har brukerne/pasientene det?  

• Forhold knyttet til folkehelseloven og forebyggende helse- og 
omsorgtjenester  

• Rekruttering og kompetanse  

• Relevante erfaringer: gode eksempler og ”uønskede hendelser”  



Utredningsprosjekter i KS: 

KS’ FoU prosjekter som er besluttet/ satt i gang:  

• Samhandlingsprosjekter i kommunene  

• Utskrivningsklare pasienter  

• Kostnader for kommunene  

• Pasientforløp og kostnader/lindrende behandling  

• Ledelse og styring i nettverk og partnerskap  

• Elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten  

 

KS Storbyforskning-prosjekt som er igangsatt:  

• Storbyforskningsprosjekt om samhandlingsformer 
mellomkommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 



Hvordan vil folk flest merke reformen? 

• Flere tjenester skal gis i kommunene 

 

• Færre lange «unødige» transporter til sykehuset  

 

• Færre «unødige» sykehusinnleggelser 

 

• Kortere liggetid, spesielt for utskrivningsklare pasienter 

 

• Økt vekt på forebyggende tiltak – folkehelse 

 

• Større ulikhet? 
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