
Samhandling mellom Rana kommune 
og Helgelandssykehuset



Samhandlingsreformen

• Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre 
sammen. 

• Plikt for kommuner og sykehus til å 
samarbeide.



Viktige faktorer i pasientforløpsarbeidet

• Sikre gode overganger i behandlingskjeden og 
kontinuitet i oppfølgingen for bruker/ pasient.

• Sikre kompetanse- og informasjonsutveksling 
mellom tjenestene. 

• Sikre god logistikk og planlegging av behov for 
tjenester på begge nivåer gjennom kontinuerlig 
samarbeid, inkludert tilgjengelighet i 
akuttsituasjoner. 

• Skape gode samarbeidsrelasjoner preget av 
likeverdig partnerskap og gjensidig respekt. 



Samhandlingsarenaer

• Dialogmøter mellom kommunens ledelse og 
sykehusledelse

• Daglig møte og dialog om utskrivningsklare 
pasienter

• Fagmøter for leger i primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten

• Evt. samhandlingsprosjekter

• Elektronisk samhandling (KomUt)



Følgende avtaler kom på plass i løpet av 2012

Felles samarbeidsavtale
Tjenesteavtale 1 – Enighet om helse- og omsorgsoppgaver
Tjenesteavtale 2 – Koordinerte tjenester
Tjenesteavtale 3 – Retningslinjer for innleggelse i sykehus
Tjenesteavtale 4 – Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Tjenesteavtale 5 – Utskrivningsklare pasienter
Tjenesteavtale 6 – retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering
Tjenesteavtale 7 – Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
Tjenesteavtale 8 – Samarbeid om jordmortjenester
Tjenesteavtale 9 – Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
Tjenesteavtale 10 – Samarbeid om forebygging
Tjenesteavtale 11 – Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Avtalene ble reforhandlet i løpet av første halvår 2016.



Tjenesteavtale 3 – Retningslinjer for innleggelse i sykehus

• Beskriver rutiner for innleggende lege og sykehuslege ved innleggelser 
ved øyeblikkelig hjelp, og ved planlagte innleggelser.

• For pasienter som mottar tjenester fra omsorgsavdelingen, skal 
relevante opplysninger sendes til sykehuset så fort som mulig etter 
innleggelse. 

• Sykehuset skal melde tilbake til kommunen innen 24 timer, hvis de 
vurderer at pasienten vil trenge hjelp fra den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten etter utskrivning.  



Tjenesteavtale 5 – Utskrivningsklare pasienter

• Den tjenesteavtalen som er mest i daglig bruk. Dette mye på grunn av 
betalingsplikten. 

• Ved innføringen av samhandlingsreformen endret betalingsplikten seg fra 10 
døgn til 0 døgn. 

• Gir dette gode forutsetninger for planlegging til beste for pasienten?

• Eller blir fokuset på økonomi?

• Det er sykehuset som har definisjonsmakten når det gjelder å definere når en 
pasient er utskrivningsklar. 



Samhandling i hverdagen

• Helgelandssykehuset Mo i Rana og Rana kommune 
samhandler daglig

• Det er tett dialog om inneliggende og utskrivningsklare 
pasienter som trolig vil trenge kommunal helse og 
omsorgstjenester

• Tidligere var det ukentlige samarbeidsmøter på sykehuset

• Fra 1.11.2016 har det vært daglige møter på sykehuset

• I tillegg hyppig telefonkontakt



Betalingsdøgn til sykehuset

Tall (ikke verifiserte) for Rana kommune:

2012: ca. 306

2013: ca. 4

2014: 0

2015: 0

2016: ca. 275
2017: ca.  245 (01.01.-30.04.2017)

Hvorfor blir det slik?



Verden går fremover – fra papir og fax til elektroniske meldinger

2012: 

Meldinger fra sykehuset kom til kommunen med bud.

2013: 

Sykehuset leverer meldingene i en postkasse i Helseparken før kl. 14. 
Omsorgskontoret kjørte ekstra tur til Helseparken for å hente 
meldingene.

2014:

Elektroniske meldinger mellom sykehus og kommune sendes 
døgnkontinuerlig.



Tjenesteavtale 6 – Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Sykehusene har veiledningsplikt ovenfor kommunene. 

Det skal legges til rette for hospitering, dvs. at 
kommuneansatte er gjester på en sykehusavdeling i et 
tidsrom, og at sykehusansatte er gjester ved 
kommunens helse- og omsorgsavdelinger. 

Her har vi fortsatt et potensiale!

Sykehuset har arrangert møteserier hvor det har vært 
sykehusleger og fastleger på Helgeland. Det har vært en 
nyttig arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling. 



Tjenesteavtale 11 – Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

• Avtalen beskriver samarbeid om beredskap og at partene 
skal samordne og dele egne planer for sosial- og 
helsemessig beredskap. Dette arbeidet pågår nå for Rana 
kommunes vedkommende. 

• Vi skal også samarbeide om den akuttmedisinske kjede, 
herunder delta i trening og øvelser. I avtalen er det 
sykehuset som skal tilrettelegge for opplæring og trening 
til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team. Det 
er fem år siden avtalen ble signert, men vi har ikke klart å 
få et godt system for dette samarbeidet enda. 



Pkt. 10 i Felles samarbeidsavtale : Avvik

Erfaring viser at det sendes flest avvik fra 
kommunen til sykehuset.

Avvik fra sykehuset til kommunen skyldes 
hovedsakelig manglende innleggelsesrapport.

Felles gjennomgang av avvik 4 ganger i året.



Pkt. 10 i Felles samarbeidsavtale : Avvik

• Håndteres etter nærmere definerte rutiner. 

• Målsettingen skal være erfaringsutveksling og 
forbedringsarbeid. 

• Enighet om at rutinene for avvikshåndtering 
trenger å revideres og oppdateres. Dette arbeidet 
er utsatt inntil videre.

• Problematisk å skille mellom samhandlingsavvik 
og andre typer avvik.

• Det et mange involverte og det har vist seg å 
være vanskelig å få på plass rutiner som fungerer 
godt. 



Pkt. 11 i Felles samarbeidsavtale: Uenighet - tvisteløsning

Siden innføringen av samhandlingsreformen har 
det vært ett møte i tvisteløsningsnemnda 
mellom Helgelandssykehuset og Rana kommune.

Er dette et eksempel på at samhandlingen 
fungerer godt?



Helhetlig pasientforløp

«Helhetlig pasientforløp» er et felles overordnet system for samhandling, blant 
annet mellom omsorgstjenesten og primærleger, sykehuset og andre 
samarbeidspartnere, herunder gode prosedyrer og bruk av sjekklister. 

• Påbegynt internundervisning fra kommunen til sykehus om ulike 
tilbud/tjenester vi innehar.

• Arbeidsgrupper internt i kommunen (effektivisering av systemer sjekklister og 
samarbeid)

• Avviksmøter 4 ganger i året mellom kommunene og sykehuset
• Arbeidsgruppe med sykehus og kommunen (jobbes med sjekklister/rutiner i 

forhold til tjenesteavtale 3 og 5)
• Inkludere PKO fra sykehuset og legene
• Samhandlingsdag 30. august
• Dialog med samhandlingssjefen for Helgelandssykehuset
• Ønske om erfaringsmøter mellom sykehus og  kommunene 



Formålet med helhetlig pasientforløp

• Kvalitetssikre tjenestene
• Rana kommune skal i samarbeid med 

Helgelandssykehuset kunne tilby helhetlige 
og integrerte tjenester før og etter 
sykehusopphold, basert på et 
sammenhengende pasientforløp

• Mindre overliggere
• Rett tilbud til rett tid
• Trygge pasienter 



Har samhandlingsreformen virket?



Økt effektivitet i sykehus, større press på kommunene

• Evalueringer av Samhandlingsreformen viser et 
sammensatt bilde. 

• Stadig færre pasienter blir liggende på sykehus 
etter at de er ferdig behandlet. 

• Dette har gitt økt press på omsorgstjenestene 
hvor kapasiteten ikke har økt tilsvarende.



Flere og mer sammensatte oppgaver for kommunene

Både Riksrevisjonen og Forskningsrådet har undersøkt 
resultater og effekter av Samhandlingsreformen. Begge 
konkluderer med at Samhandlingsreformen har medført små 
endringer i kommunenes kapasitet, at kommunalt døgntilbud 
for øyeblikkelig hjelp ikke utnyttes godt nok, og at 
samarbeidet mellom sykehus og kommuner kan bli bedre. 
Det påpekes også at kommunene har tatt over ansvaret for 
pasienter som tidligere ble liggende på sykehus etter at er 
ferdig behandlet, og dette har satt kommunenes kapasitet og 
system under press.


