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Stikkord for innlegget….

o Vi kan ikke gjøre mer av det samme…. Hvorfor ikke?

o Lynkjapp gjennomgang av hvordan Samhandlingsbarometeret allerede brukes

o Hvorfor satser vi på dette?

o Samhandlingsbarometer og Samhandlingsportal – to sider av samme sak?

o Demo av portal og barometer

o Hvordan forankre, organisere og finansiere dette?

o Spørsmål, avklaringer, diskusjon 



Hvordan blir fremtiden?

• Flere syke

• Flere kronisk syke

• Flere eldre

”Vi får flere friske leveår – men også flere år som pasient”



Flere syke

• Fordi vi får leve lengre

• Fordi vi blir flinkere til å forebygge

• Fordi vi blir flinkere til å oppdage sykdom

• ”Jo flinkere vi blir til å forebygge, desto flere pasienter 
vil det bli”



Flere kronisk syke

• Fordi det blir flere eldre

• Fordi moderne medisin bare er delvis vellykket

• Fordi vi behandler risiko og plager som om de var 
sykdommer

• ”Jo flinkere vi blir til å redde akutt syke, desto flere 
kronisk syke får vi”



1 av 3 i 2012-kullet blir over 100 år



De langsiktige utfordringene for offentlig sektor
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Benskjørhet
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Slitasjegikt 

KOLS

Image: Brendan Smialowski for the New York Times



• Multisyke er systematisk blitt utelukket fra forskning som 
handler faglige retningslinjer. 

• Det som finnes er faglige retningslinjer for hver enkelt sykdom, 
basert på “En pasient – én sykdom” 

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6341?view=long&pmid=23036829

Med utgangspunkt i 
faglige retningslinjer for 
hvert enkelt 
helseproblem

Summen:

• 12 separate medisiner, 5 ulike tidspunkt på dagen og totalt 19 
doser/dag. 

• I tillegg til medisin: 14 anbefalte daglige aktiviteter (sjekke 
føtter, sjekke blodsukker, trene++). 

• Må til fastlege 4 ganger pr år, i tillegg til øyelege 1 gang pr år. 
Årlig vaksinering, regelmessig oppfølging spesialsykepleiere 
(ernæring, diabetes, kols) og fysioterapeut.

(Boyd CM et al. JAMA 2005;294:716-24)

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6341?view=long&pmid=23036829


Samhandlingsreformen: Helhetlige pasientforløp

• «Kommuner skal i samarbeid med sykehus kunne tilby helhetlige og integrerte 
tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende 
pasientforløp»

Kommune-
helsetjenester

Kommune-
helsetjenester

Fra Sykehuset Østfold
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Opphold i sykehus

Standardisert pasientforløp (protokoll)      individuell behandlingsplan

Kjennetegn ved pasientforløp:
• Målet er bedre koordinering
• Utgangspunktet er en bestemt diagnose
• Grunnlaget er faglige retningslinjer



Fastlegeordningen –
en varslet krise

v/Fylkeslege Svein Steinert



Kan ikke gjøre mer av det samme

• Trenger verktøy for å planlegge for 
framtiden



Befolkningsutvikling for regioner



Utviklingen av forholdet mellom 
yrkesaktive og pensjonister



Befolkningsutvikling -
foretaksområde



Yrkesaktive/pensjonister -
foretaksområder



Befolkningsutvikling -
lokalsykehusområdene



Uføre – sortert synkende på relativ andel 2016 
(10 på topp)



Uføre – 2016 (10 på bunn)



Befolkningsutvikling 5-års intervaller  Helgeland
År 2017 2020 2025 2030 2035 2040 Endring Endring i %

Træna 483 505 537 566 600 625 142 29,4

Brønnøy 8018 8209 8498 8807 9080 9335 1317 16,4

Nesna 1849 1879 1924 1994 2051 2112 263 14,2

Leirfjord 2231 2260 2325 2377 2453 2516 285 12,8

Alstahaug 7461 7581 7685 7816 7910 8001 540 7,2

Rana 26015 26125 26535 26944 27279 27562 1547 5,9

Sømna 2031 2060 2071 2098 2123 2142 111 5,5

Herøy 1749 1765 1792 1825 1837 1846 97 5,5

Helgeland 78456 78803 79481 80353 81110 81766 3310 4,2

Vevelstad 510 502 514 524 514 518 8 1,6

Vefsn 13439 13477 13459 13484 13476 13504 65 0,5

Vega 1240 1238 1239 1235 1235 1226 -14 -1,1

Rødøy 1274 1253 1230 1229 1233 1227 -47 -3,7

Hemnes 4457 4396 4350 4320 4298 4281 -176 -3,9

Lurøy 1918 1905 1867 1841 1830 1820 -98 -5,1

Grane 1463 1443 1419 1385 1383 1365 -98 -6,7

Hattfjelldal 1462 1451 1399 1375 1357 1326 -136 -9,3

Dønna 1398 1356 1310 1274 1246 1219 -179 -12,8

Bindal 1458 1398 1327 1259 1205 1141 -317 -21,7





Hvorfor?

• Ønske om å følge med på «effekten» av Samhandlingsreformen

• Økende forespørsel etter tall og statistikker.

• Datagrunnlaget er der……

• Indikatorene er vanskelig tilgjengelig

• Krever få / ingen nye prosedyrer….

• En «gullgruve» som ikke benyttes?



Hva?

• En åpen / nettbasert kilde hvor alle har samme tilgang til 
informasjon. (pasienter/publikum, kommuner, sykehus, 
utdanningsinstitusjoner, media etc)

• Regelmessig oppdatering

• Brukervennlig

• Funksjoner som gjør det «nyttig» 

• Grunnlag for læring?

• Hypotesegenerator 



Hvordan?

• Samarbeide med de som allerede har funnet opp kruttet 

• Forankres i OSO’ene

• Sette sammen en bredt sammensatt styringsgruppe

• Velge de «rette» indikatorene

• Hyppige oppdateringer – sette av nok ressurser

• Bruke verktøyet aktivt, utvikle læringsarena (ala KS sine 
effektiviseringsnettverk?)



Kort om status.

Formelle avtaler er inngått

Sikkerhetsløsning er avklart

Styringsgruppe, AU og referansegruppe er etablert (i UNN)

Finansiering ?

Videreutvikling drøftes, både faglig og teknisk



• Enkel, brukervennlig nettadresse

• Regional oversiktsside

• Likeverdige parter

• Inngangsport til 
samhandlingsbarometeret

• Nyheter

• Kontaktinformasjon, prosedyrer og 
rutiner

• Referater og dokumenter

Standard oppsett på 
hvert helseforetak



En kjapp demo

• Demografi – befolkningsutvikling Rana, Vefsn, Alstadhaug og Brønnøy – de over 80

• Antibiotikabruk Sammenlignet med resten av landet. Søylediagram

• Medisinske akuttinnleggelser pr. 1 000 innbygger.



Hvordan organisere dette?



PORTAL BAROMETER

REGIONAL STYRINGSGRUPPE
HN, HF’ene, OSO’ene, brukerrepr.

Møtes 2 – 4 ganger pr. år

REGIONAL REDAKSJONSKOMITE
Oppnevnes av styringsgruppen med repr. fra alle 4 HF ++

Møtes hver 14. dag på VK

LOKAL PUBLIKASJONSGRUPPE
Liten gruppe i hvert HF som møtes hver 14. dag for publisering.

Deltakere Samhandling, OSO, kommunikasjon, brukere?

REGIONAL REFERANSEGRUPPE
Utvides med repr. fra alle fylkene. 

Fylkesmenn/leger, OSO’er, HF, brukere, +++

INTERREGIONAL PUBLISERINGSGRUPPE
Slik den er i dag

INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE
Slik den er i dag, møte ca. 4 ganger pr. år

Forvaltningsgruppa RHF – NPR (KPR)
2 fra hvert RHF, 1 bør repr barometeret

Lokale kilder 

(UKP, meldingsteller etc. )



Hvordan finansiere dette?



Eksempel finansiering / fordeling

Ett årsverk i UNN 700 000,-

Del av prosjektstilling 350 000,-

Lisenser, avskrivninger m.m. 250 000,-

Møter 250 000,-
2 møter nasjonal styringsgruppe, 

2 møter arbeidsgruppe,     

4 møter i regional portal, 

4 andre møter

Annet 450 000,-

Totalt 2 000 000,-

Fordeling 40% + 40% + 20%.

Spesialisthelsetjenesten 800 000,- dvs 160 000,- pr. HF (inkl HN)

Kommunene 800 000,- dvs 266 667,- pr. fylke 

eller kr 9 200,- pr kommune

eller kr 1,65 pr. innbygger

eller kr. 200 000,- pr. OSO

Utdanningsinstitusjoner 400 000,- (200 000,- pr. universitet)

Faktaboks:
Antall innbyggere Antall kommuner

Nord-Norge 484 647 87
Nordland 242 866 44
Troms 165 632 24
Finnmark 76 149 19
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Sak: 22/15  Finansiering av fellesaktiviteter. 

En viktig oppgave i OSO er å oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og gi disse mandat. 
I tillegg oppretter OSO jevnlig andre arbeidsgrupper for å utrede problemstillinger som er felles for 
kommunene og UNN. I vedtektene til OSO § 5 står følgende;  «OSO har ikke eget budsjett. Partene i 
samarbeidet bærer selv sine kostnader». 

Vedtak: 

OSO vedtar at UNN dekker kostnader for brukerrepresentasjon, mens kommunene dekker kostnader knyttet 
til fastleger i de KSU / arbeidsgrupper OSO vedtar å etablere. 

Noen praktiske «facts»



Sammendrag av OSO-sak:

Fastlegene har en sentral rolle i oppfølgingen og implementeringen av 

samhandlingsreformen. Man har til nå ikke funnet noen god løsning for 

samhandling mellom fastlegene som gruppe og helseforetakene. 

OSO ønsket et KSU for samhandling med fastlegene, men vi anbefaler at OSO 

oppretter et fagråd av fastleger fra UNNs opptaksområde og ikke et KSU. 

Dette fordi vi ser for oss at det vil være behov for at dette utvalget har en mer 

permanent funksjon og fordi det ikke trenger å være en partssammensatt 

gruppe, men et råd av fastleger som samhandler med de enkelte klinikksjefene 

avhengig av hvilke klinikker sakene berører eller kommer fra.



Mandat:

1. Fagrådet skal behandle alle saker hvor UNN ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til 

fastlegene eller hvor UNN ønsker å implementere nye rutiner, som gir nye oppgaver eller 

merarbeid til fastlegene. Saker som skal fra klinikkene til fagrådet, meldes inn av 

klinikksjefene til leder av fagrådet. Klinikksjefen eller dennes stedfortreder møter i fagrådet 

når de har egne saker.

2. Fagrådet skal bidra til å utvikle et godt system for informasjon til fastlegene i UNNs område 

om nye oppgaver og rutiner, etter at sakene har vært behandlet i fagrådet. Dersom det er 

uenighet mellom fagrådet og UNN, bringes saken inn for OSO.

3. Fagrådet skal også behandle saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag til 

rutiner og tilbud i UNN.

4. Leder og sekretær for fagrådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type saker, 

som har vært behandlet i fagrådet, og resultatet av saksbehandlingen.

De fem fastlegene må få dekket lønn og praksiskompensasjon ved deltagelse i møter i fagrådet. 

Disse utgiftene må dekkes av den kommunen hvor fastlegen har sin arbeidsavtale/ hjemmel.



Vedtak 

1.OSO oppretter et fagråd av 6 fastleger, leder og sekretær. Fagrådet består av fastleger fra 

henholdsvis Nord-, Midt, og Sør-Troms. En fastlege fra hver av vertskommunene til 

sykehuset, samt leder og sekretær.

2.Fagrådet skal behandle alle saker hvor UNN ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til 

fastlegene eller hvor UNN ønsker å implementere nye rutiner, samt saker hvor fastlegene har 

innvendinger mot eller forslag til rutiner og tilbud i UNN. Dersom det er uenighet mellom 

fagrådet og UNN, bringes saken inn for OSO.

3.Leder og sekretær for fagrådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type saker 

som har vært behandlet i fagrådet, og resultatet av saksbehandlingen.

4.OSO ber om at referat fra møtene sendes til medlemmene i OSO.

5.OSO ber om at det gjennomføres en evaluering av fagrådet etter ett år.

6.OSO forutsetter at videokonferanse eller tilsvarende i størst mulig grad benyttes ved 

gjennomføring av møtene.



Avvikshåndtering
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Årsaker til samhandlingsavvik

Ikke riktig
medikamentliste

Mangel på tilgang på
nødvendige

helseopplysninger

Mangelfull epikrise /
pre-epikrise v /

utskrivning

Manglende
tidligmelding ( 24t

varsel )

Rutine / prosedyre ikke
fulgt

Årsaker tidligere ikke
listet

Feilsendinger (plo,
epikriser,

blodprøvesvar)

2014 15 20 14 4 67 55 13

2015 25 72 54 11 111 55 2

2016 53 130 151 23 155 68 58

2017 25 117 155 16 156 29 47
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Dagens praktisering

Skjema på nettsiden fylles ut

Sendes postmottak

Ephorte

Samhandling - docmap

Samhandling – aktuell enhetsleder 

Aktuell enhetsleder - docmap

Tilbake til samhandling

Ephorte

E-post kommunene

Lukker avviket



Kortsiktig løsning og problemstillinger

• Ikke lov å bruke questback

• Kun 2-trinns innlogging er tilstrekkelig sikkert

• Kun utvalgte registrerte personer får melde samhandlingsavvik

• Hvor mange leverandører har vi av en slik tjeneste ?

• Vil kommunene benytte seg av et system med to-trinns innlogging ?

• Hva med sykehuset ?



Langsiktig løsning

• Bruke allerede eksisterende elektronisk meldingsutveksling

• En mulig nyanse: At avviket ikke legger seg direkte i pasientjournalen

• Er samhandlingsavvik å regne som offentlig post , eller kan vi ta dem ut av 
postjournalsystemet ?

• Skal samhandlingsavvik tilhøre samhandling, eller skal de inngå som en del 
av kvalitetsarbeidet i kvalitetsavdelinga ?


