
Kommunenes involvering i utviklingen av planen

Nasjonal helse- og sykehusplan har målsetting om felles planlegging og utvikling



Refleksjoner fra KHS
Fire prioriterte grupper i helsefellesskapet



Felles planlegging i helsefellesskapet 

Nasjonal helse og sykehusplan har som mål at tilrettelagt 
styringsinformasjon og felles framskrivningsverktøy bidrar til felles 
virkelighetsforståelse og understøtter felles planlegging

Har vi tilrettelagt styringsinformasjon? 
Noe, men ikke nok og mangler på flere områder

Har vi felles virkelighetsforståelse 
Ikke helt enda  - flere perspektiver

Understøtter det felles planlegging?
Til dels, men fortsatt tidlig



Dilemmaet : 
innbygger i kommunen/ pasient på sykehus

Kommunene/ primærhelsetjenesten 

har et bredere samfunnsoppdrag

Samhandling skal være likeverdig og 

en partner legger ikke føringer for den 

andre partneren

De 4 pasientgruppene kjennetegnes 

nettopp av behovet for tverrfaglige 

tjenester på flere nivå, ofte samtidig.



Barn og unge
• Kommunehelsesamarbeidet har stor tro på systematisk 

samhandling for barn og unge med sammensatte behov

• Dialogbaserte inntak og FACT –ung er gode arbeidsformer. 

• Barn og unges helseutfordringer løses ikke av helsetjenestene alene. 
Barnehage, skole, fritidsaktiviteter og andre arenaer barn og unge 
ferdes på har stor betydning. 



Personer med alvorlige psykiske lidelser og 
rusproblemer

Helsefelleskapet erkjenner behov for bedre samhandling for denne gruppen 

Nedsatt et eget faglig samarbeidsutvalg

Styrke dialog

Bedre administrativt samarbeid 

Behov for kontinuitet i behandlingsforløp mellom avrusning og behandling

En pasientgruppe med utfordringer på mange livsområder

Levekårsutfordringer 

Voldsrisiko



Skrøpelige eldre

Gode pasientforløp er viktig for å opprettholde helse og egenmestring

En tverrfaglig tilnærming allerede i akuttmottaket er positivt 

Sykehustiltak i pasientens hjem må  forankres  i tett samarbeid med 

kommunene

God samhandling i pasientens hjem må skje på en bærekraftig og langsiktig 

måte – arbeidsformen trenger ikke være teamorganisert



Pasienter med flere kroniske lidelser
Felles mål om at den enkelte mestrer eget liv best mulig

Viktig at samhandling blir smidig, likeverdig og lite byråkratisk

Koordinering må være ressurseffektivt

Behov for løpende digital samhandling og  informasjonsflyt for best 
mulig samhandling og pasientsikkerhet 

Fastlegens rolle er sentral


