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TAKK!

Takk til alle som har bidratt i arbeidet med 
utviklingsplanen



Innspill til ny stortingsmelding, 

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Planleggingssyklus



• Målet for all samhandling er gode og 
sammenhengende pasientforløp

• Helsefelleskapet Vest-Viken skal bli en drivkraft for 
å forbedre tjenestene til de mest sårbare 
pasientgruppene

Vi skal styrke vår felles helsetjeneste



• Ansvar for egen helse

• Forebygge mer – reparere mindre

• De ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs

• Samfunnsansvar – et grønnere sykehus

En bærekraftig helsetjeneste

En bærekraftig økonomi ligger som en forutsetning



Utviklingstrekk

• Demografi og sykdomsutvikling

• Helseutfordringer i befolkningen

• Helsekompetanse i befolkningen

• Medisinskfaglig utvikling

• Digital transformasjon



• Styrke brukermedvirkning og brukerstyring

• Skape trygge og helhetlige pasientforløp

• Styrke samhandling og nettverk 

• Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, 
innovasjon og teknologi

• Sikre personell med rett kompetanse

Vår felles helsetjeneste
Vestre Vikens satsingsområder

En bærekraftig økonomi



• Helhet og sammenheng i 
tjenestene

• Pasienten involveres og er med 
på beslutninger om egen 
behandling

• Tjenesten skal i større grad 
være brukerstyrt og ta 
utgangspunkt i pasientens 
behov 

• Mulighet til å motta helsehjelp 
hjemme

Vår felles 
helsetjeneste



Helsefelleskapet skal sammen planlegge 
tjenester til prioriterte pasientgrupper

– Skrøpelige eldre

– Barn og unge

– Personer med flere kroniske lidelser

– Personer med alvorlige psykiske lidelser og 
rusproblem

– Den akuttmedisinske kjeden



Skrøpelige eldre

Vestre Viken vil samarbeide med kommunene om å:

• bruke felles verktøy for skrøpelighetsscreening

• etablere flere konfereringstelefoner for avklaring med fastleger og 
annet helsepersonell

• etablere oppsøkende tverrfaglige team tilpasset hjemmeboende 
eldre

• styrke samhandling ved å innføre digitale tverrfaglige samtaler med 
pasient, pårørende, kommune, fastlege og spesialisthelsetjeneste 



Barn og unge

• Vestre Viken vil samarbeide med 
kommunene om å:

• innføre dialogbasert inntak i barne- og 
ungdomspsykiatrien

• etablere FACT Ung team i samarbeid med alle 
kommuner

• innføre digital hjemmeoppfølging for barn som er 
født for tidlig

• følge opp barn og søsken som pårørende

• sikre et godt og likeverdig helsetilbud til alle barn 
og unge



Personer med flere kroniske 
lidelser

Vestre Viken vil samarbeide med 
kommunene om å:

• sikre at alle pasienter som trenger det skal ha en 
kontaktperson eller koordinator

• legge til rette for bruk av digitale løsninger for 
hjemmeoppfølging tilpasset den enkelte pasient

• legge til rette for digitale tverrfaglige samtaler 
mellom pasient og behandlere

• tilby ambulerende team til pasientgrupper som vil 
ha nytte av at spesialisthelsetjenesten kommer 
hjem til pasienten



Personer med alvorlige psykiske 
lidelser og rusproblem

Vestre Viken vil samarbeide med 
kommunene om å:

• redusere brudd i behandlingsforløp

• utvikle oppsøkende team i samarbeid med 
kommunene for sårbare hjemmeboende pasienter

• øke brukerstyrte behandlingstilbud og digital 
hjemmeoppfølging

• arbeide systematisk med selvmordsforebyggende 
tiltak



En sammenhengende 
akuttmedisinsk kjede

Vestre Viken vil samarbeide med 
kommunene om å:

• bruke pasientens akuttskjema og NEWS2 i alle ledd i 
akuttkjeden

• formalisere og styrke samarbeidsarenaer med 
kommunehelsetjenesten og andre aktører

• samarbeide med kommunene om opplæring av 
akutthjelpere

• tilby bruk av video ved henvendelse til AMK for alle 
innbyggere i Vestre Viken



Videre oppfølging – hva nå

• Ekstern og intern høringsfrist 21. mars

• Utviklingsplanen oversendes Helse Sør-Øst 29. april

• Oppfølging i samarbeid med kommunene i 
helsefelleskapet



Takk for oppmerksomheten


