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Rapporter som foredraget bygger på  

Modell for interkommunalt FRISKLIVS- OG MEISTRINGSSENTER i 
samhandling med Helse Bergen HF. (Rapport 2011) 

http://www.helsekompetanse.no/files/Rapport%20Betre%20sa
man-FMS.pdf 

 

Gjennomgang og strategisk utvikling av pasient-og 
pårørendeopplæring i Helse Vest. (Rapport 2012) 

- Sendes til dem som ønsker , henvendelse på e-post 
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Straume lokalmedisinske senter 
-plan for samhandling mellom Helse Bergen og 4 kommuner 

• Intermediær enhet 10 senger  

• Observasjonsenhet 3-4 senger 

• Interkommunal legevakt for Sund og Fjell  

• Rehabiliteringsenhet 10 senger 

• og 10-16 dagplasser 

• Dialysesatellitt 

• Røntgen? 

• Høresenter? 

• Andre sykehusfunksjoner? 

• Sykehjem for Fjell med 20 senger 

• Kommunalt legesenter for 6 fastleger 

• Et frisklivs - og mestringssenter 
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Samhandling:  
Askøy, Fjell, Sund og Øygarden og Helse Bergen  

Samarbeid om tiltak 

• Læring og mestring 

• Opplæring 

• Sykdomsforebyggende  

 

Mål 

• Medvirkende i egen 
behandling 

• Ansvarlig for egen helse 
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Helse Stavanger 

Helse Fonna 

Helse Bergen  

Helse Førde 



Spørsmål som har vært diskutert 

• Kommunalt LMS eller Frisklivsentral? 

• Hva er suksesskriteriene fra liknede tilbud? 

• Hvilke brukertilbud skal vi begynne med? 

• Hvilken kompetanse  har kommunen og hva trenger 
kommunen å få tilført? 

• Hvordan kan foretaket støtte utvikling av 
interkommunale lærings- og mestringstilbud? 
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Spørsmål……. 

• Hvordan kan/skal 
helseforetak og kommuner 
samarbeide i fremtiden? 

• Hvordan sikre at 
brukere/pasienter opplever 
et koordinert og helhetlig 
tilbud på tvers av 
behandlingsnivå? 

• Hva er 
spesialisthelsetjenestens 
nye rolle? 
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Målet: et helhetlig og samordnet tilbud 

 

Spesialisthelsetjenesten 

Kliniske avd. 

Brukerorg. 

LMS i Bergen 

Opplæring til 
pasienter og 
pårørende 

 

Veiledning og 
koordinering jfr. 

Samhandlingsreform 

 

Interkommunalt 

 

FMS på Straume 

Fagfolk og brukere 

Mestringstilbud: 

-KOLS  

-Diabetes  

-Hjertesykdom  

Frisklivstilbud:  

-Tobakk 

- Bra Mat 

- Fysisk aktivitet 

Kommunens  

helsefremmende og 
forebyggende tilbud 

Øygarden 

Sund 

Fjell 

Askøy 

Frivillige lag og 
organisasjoners 

 

tilbud 

Folkehelse 
Selvhjelps tilbud 

Likemannsarbeid 



«Trinnvis stige-modell» 
-fordeling av ansvar mellom sykehus og kommune 

 

• Opplæring er spesialisthelsetjenestens ansvar  

• Spesialisthelsetjeneste og kommune/-r deler ansvar. 

– Eksempel astma og diabetes hos barn. 

• Spesialisthelsetjeneste og kommuner deler ansvar. 
Kommunen overtar etter tid. 

– Eksempel diabetes, KOLS (1+2), overvekt, rus, psykiatri, 
hjertesykdom 

• Frisklivstilbud/lærings og mestring er kommunens ansvar 
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Om Samhandlingsreformen: 
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Kompetanse 

«En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til 

kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket 

kommunehelsetjeneste, ….bl.a. forebygging, tidlig intervensjon, behandling av 

eldre og pasienter med kronisk sykdom, herunder psykisk helsevern og 

rusbehandling, samt lærings- og mestringsstrategier «.  

 

St.meld. nr. 47 (2008–2009) side 112. 

 

Faglig nettverk mm 

Gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling er sentrale 

samhandlingselementer og helt avgjørende for å sikre gode helsetjenester og 

helhetlige pasientforløp. Kommuner og spesialisthelsetjeneste skal bidra til 

kompetanseøkning, kunnskapsoverføring gjennom faglige nettverk, felles 

møteplasser og ambulante team.  
 

Referanse: HOD (2011). Nasjonal vegleiar for samarbeidsavtaler mellom kommunar og regionale 

helseføretak/helseføretak 
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Hva kan spesialisthelsetjenestens tilby i samarbeidet med 22 kommmuner? 

Nasjonal  
Kursdatabase 

Kompetanse- 

utvikling 

Kurslederkurs 

Kunnskaps-baserte 

program 

Koordinere 
nettverk, 

hospitering, 
veiledning  

FoU 
Søke felles 
prosjekt-

midler 

Om livsstilssykdommer 
og behandling 

Bra Mat 
Røykeslutt 

Kom i gang med  
trening 

Endringsverksted 

Inkludert 
Helsepedagogikk,  
Motiverende Intervju 



Verktøykasse: 11 kurslederkurs 
Tilbud fra spesialisthelsetjenesten til 22 kommuner 
(høsten 2012) : 

• Helsepedagogikk 

• Motiverende intervju 

• KOLS (1+2) 

• Diabetes type 2 

• Endring av levevaner 

• Kom i gang med fysisk aktivitet 

• Bra Mat (Hdirs) 

• Røykesluttkurs (Hdir) 

• Om likemannsarbeid og oppstart av 
selvhjelpsgrupper 
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Behov for faglig nettverk for  
læring og mestring 
I fremtiden vil lokale mestringstilbud være på ulike arenaer; kommunale eller 
interkommunale LMS, Frisklivsentraler, lokalmedisinske sentre, 
rehabiliteringssentre, DPSer, dagssentre, frivillighetssentraler og 
helsestasjoner.  

 

• Behov for nettverk på tvers av 22 kommuner og 2 foretak. 

• Nettverket skal knytte helsepersonell som arbeider med og 
har et engasjement for helsefremmende- og forebyggende 
arbeid/læring og mestring/opplæring sammen. 

• Har søkt  Samhandlingsmidler 2012 

Betre saman - Frisklivs- og 

mestringsenter  



Hvor går vi? 
-tanker om fremtiden innen læring og mestring 

 

• Opplæring/mestringstilbud vil bli en naturlig del av helsetjenestetilbudet 
til kronisk syke personer og deres pårørende 

• Kommuner vil gi helsefremmende- og forebyggende tilbud innen store 
pasientgrupper og spesialisthelsetjenesten gir opplæring til grupper som 
trenger spesialisert behandlingen.  

• Opplæringstilbudene vil være kunnskapsbaserte og standardiserte .  

• Nasjonale, digitale ressurser vil være tilgjengelig som pedagogiske 
virkemidler.  

• Helhetlige og gode tilbud forutsetter arenaer for samhandling og gjensidig 
kompetanseutveksling 

• LMS vil i kraft av kompetanse om helsepedagogikk, kunnskapsbaserte 
læringsmetoder og samhandlingskompetanse være et ressurs i arbeidet. 
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Takk for oppmerksomheten! 

 
 

Gro.samdal@helse-bergen.no 
 

LMS i Bergen: 

http://www.helse-ergen.no/omoss/avdelinger/lms/Sider/enhet.aspx 
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