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Disposisjon 

• Kulturforskjeller 

• Utfordringer 

• Revisjon av psykiatrisk avdeling med tema 
samhandling 

• Helhetlige pasientforløp 

• Noen muligheter 
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Struktur 

Kultur Prosess 

 

 

Struktur 

Prosess 

Kultur 
Normer, verdier, faglig tenkning 





”Kulturforskjeller” 

Planlegging Kortsiktig – tom. utskriving Langsiktig – mot resten av livet 

Helseproblemer Ett problem, evt. fokus på ett 
om gangen. 

Gjerne flere parallelt og hele 
spektret av diagnoser 

Behandling Diagnoseorientert og med 
avansert teknologi. Ofte med 
store endringer på kort tid 

ADL-orientert tilrettelegging, 
og pasienten deltar mye selv. 
Lite/langsom endring 

Pasient – helsepersonell 
forhold 

Sjelden og oftest bare i korte 
perioder. Mange involverte 
samtidig. Svak pasientrolle 

Kontinuerlig over mange år, 
personlig og omfattende. Sterk 
pasientrolle 

Beslutninger Tas gjerne i møter med flere og 
med adheranse først og fremst 
til faglige retningslinjer 

Tas ofte av helsepersonell 
alene eller av få, og ofte med 
vekt på pasientpreferanser 

Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten 

Samarbeid med andre I hovedsak med kommune-
helsetjenesten, sporadisk 
kontakt med pårørende 

Med mange, også utenfor 
helsetjenesten, og tett med 
evt. pårørende 

Kilde: Anders Grimsmo 



Organisasjon som er i stand til å 

skape fremtidens helsetjeneste for 

pasienten 

Pasientens helsetjeneste krever god koordinering 



Bindal 

Osen 

Leka 

Vikna 

Nærøy 

Bindal Røyrvik 

Namsskogan 

Grong 

Lierne 

Høylandet 

Fosnes 

Flatanger  

Namdalseid 

Namsos 

Overhalla 

Osen 

23.105 innb. 

5.101 innb. 

10.702 innb. 
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Utfordringer i samhandling 

Funksjon / 

Diagnose God Middels  Dårlig 

Lett 1 4 7 

Moderat 2 5 8 

Alvorlig 3 6 9 

Tom Verpe, psykologspesialist, DPS Kolvereid 



|  

Hva prioriterer brukerne? 

1. Permanent bolig til overkommelig pris 

2. Nok penger å leve av 

3. Betalt arbeid 

4. Meningsfull hverdag 

5. Venner og sosialt nettverk 

6. God fysiske helse 

7. Bedring av symptomer 

8. Mulighet til å være en vanlig borger 

Prof. Geraldine Strathdee, Oxleas NHS Trust, London UK, Oslo 2006 



Resultat av revisjon av psykiatrisk avdeling i Namsos 

 

 

 

 

• Case  

 

• Dokumentgjennomgang 

 

• Intervjuer  

 

• Spørreundersøkelse – med fastleger 
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Sentrale problemstillinger i revisjonen 

Samhandling i pasientforløpet 

I hvilken grad samhandler ulike avdelinger i 
helseforetak og spesialist- og 
kommunehelsetjenesten slik at pasienter får 
helhetlige og sammenhengende helsetjenester? 
 

 

 

 

Rammeverk for samhandling 

Har helseforetakene etablert et godt rammeverk for 
samhandling mellom ulike avdelinger i helseforetak 
og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten? 

Samhandling 
ved 
henvisning og 
innleggelse 

Samhandling 
ved intern 
overflytting 

Samhandling 
ved ut-
skrivning og 
oppfølging 

Oppfølging og forbedring 

Har helseforetakene en velfungerende struktur for 
rapportering, oppfølging og forbedring av 
samhandling? 



• Bruk av elektroniske meldinger beskrives av sykehuset som 
en stor forbedring av informasjonsutveksling med 
kommunene, hvor kontakt og informasjon dokumenteres i 
begge journaler. 

 

• I intervjuene med kommunene oppgis at elektronisk 
kommunikasjon rundt innleggelse er mangelfull, og ofte 
kommer sent.  

 

• Pasienter som kommunen følger tett, beskriver kommunene i 
hovedsak god kommunikasjon rundt innleggelse  
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Henvisning og 
innleggelse 

Intern  
overflytting 

Utskrivning og 
oppfølging 

Samhandling ved innleggelse 



Fastleger: 
Hvilke erfaringer har du med utskrivning, epikriser og oppfølging etter 
utskrivning for pasienter som kommer fra Psykiatrisk klinikk? 

Får du beskjed om at pasienten er 
klar for utskrivning? 

Mottar du epikrise tilstrekkelig raskt 
til å følge opp pasienten etter 
utskrivning fra psykisk helsevern? 

Synes du at epikrisene fra psykisk 
helsevern inneholder tilstrekkelige 
opplysninger om videre oppfølging 
av pasienten? 

Får pasienter som trenger det 
ambulante tjenester fra sykehuset 
etter utskrivning? 

6% 
30% 50% 

5% 

5% 45% 45% 5% 

40% 45% 15% 

10% 45% 45% 

10% 
5% 

Uaktuelt Aldri Av og til Som regel Alltid 



Ikke i det hele tatt 10% 

I liten grad 40% 

I noen grad 35% 

I stor grad 15% 

Fastlegene 
Opplever du at pasienter med alvorlige psykiske lidelser får et godt og 
sammenhengende tilbud på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten? 

Helhetsvurdering 

Oppsummert opplever respondentene i varierende grad at pasienter med alvorlige psykiske lidelser får et godt og 
sammenhengende tilbud på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
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Anbefalinger basert på funn i revisjonen 
 

Område Tema Anbefaling 

Rammeverk for 
samhandling 

Veiledning Avklare behov og rutiner for samarbeid rundt gjennomføring av veiledning.  

Samhandling i 
pasientforløpet 
 

Kommunikasjon og 
samarbeid ved 
innleggelse 

Vurdere om samhandling med primærhelsetjenesten ved akutte 
henvisninger og vurdering av innleggelse, er hensiktsmessig ut fra 
pasientenes behov for en sammenhengende og helhetlig helsetjeneste på 
tvers av nivåene.  

Elektronisk 
kommunikasjon  

Meldinger om innleggelse sendes kommunen innen etablerte frister  
Avklare forventninger til utskrivningsmeldinger som sendes kommunene.  

Individuell plan/andre 
alternativer 

Helseforetaket bør i fellesskap med kommunene drøfte bruken av individuell 
plan / eventuelle andre verktøy for samhandling, for å sikre et mest mulig 
sammenhengende helsetilbud til brukeren.  

Koordinator 
Helseforetaket bør sikre at det opprettes koordinator for pasienter som har 
behov for og rett til dette, og sikre at ordningen fungerer etter hensikten. 

Oppfølging og 
forbedring 

Avviksmeldinger 
Helseforetaket bør sørge for at avvikssystemet blir brukt til å melde inn 
uønskede hendelser på samhandlingsområdet, som grunnlag for et systematisk 
forbedringsarbeid. 



Tiltak overfor fastlegene 

Aktuelle tiltak: 
• Møte med praksiskonsulent for å gå gjennom svarene og 

lage en plan for videre oppfølging 

• Møter med helsesjefer, kommuneoverleger og fastleger 
for å avklare forventninger og gå gjennom 
spørreundersøkelsen 

• Trekke fastlegen med i arbeidet med å beskrive et 
helhetlig pasientforløp  

• Informasjon på felles fagdag mellom kommunene og 
psykiatrisk klinikk 

 



Prosesser kan forstås på ulike måter 
avhengig av ståsted……… 

En slange 

Et tre 

En børste 

Myk og varm 

Et tau 



Utvikling av helhetlige pasientforløp - Ian Dawson og Olav Bremnes 
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Pasienter med kroniske lidelse, med behov for koordinerte tjenester

Kommunen har hovedansvar

Akutt syk – forverring av tilstand

Sykehus / DPS har hovedansvar

Sykehus / DPS (innleggelse, poliklinikk, ambulant)

Kommunen har hovedansvar

Oppfølging / behandling
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Ansvarsavklaring, kompetanse, kvalitetssystem, organisering, veiledning, rådgivning, dataverktøy, maler, 

Ansvarsgruppe, koordinator, møter på ulike nivå  (system – individ)



Hvordan utvikle gode helhetlige forløp? 

• Hvilke forventninger har vi til hverandre (kommune, 

helseforetak, NAV, brukere og pårørende? 

• Når bruker oppholder seg hjemme 

• Når bruker er innlagt i DPS/sykehus 

• Eksempler på når vi lykkes 

• Ta hverandre sitt perspektiv 

• Felles forståelse 

• Fokus på mestringsperspektivet / hvordan bidra til at 

bruker kan bo hjemme 



Tiltak i samhandlingsprosjekt 
2010 - 2013 

 Selvhjelpsplan – kriseplan  

 Henvisningsvedlegg  

 Koordinatorrollen  

 Pårørendearbeid  

 Felles introduksjonsprogram  

 Helhetlige pasientforløp  



Koordinering av kommunale tjenester - systemnivå

Bruker/

Pasient

Skole / arbeid / 

PPT/ 

aktivitetstilbud

Tilrettelagte tilbud

NAV 
Arbeid, aktivitets-

tiltak, bolig, øk. 

støtteordninger

Pårørende

Bruker-

organisasjon, 

pasientombud, 

fylkesmannen, 

NPE

Opptrening

Rehabilitering

Apotek

(multidose/

e-resept)

Hjemme-

sykepleie

Kommunal rus 

og psykisk 

helsetjeneste

Frisklivssentraler

Læring og 

mestring

Fysio- / 

Ergoterapi

Kommunal

akuttplass / 

avlastning

Botilbud Hjemmehjelp

Brukerstyrt 

personlig 

assistent (BPA)

Støttekontakt

Helsestasjon

Koordinerende 

enhet

Fastlege/

legevakt/

tilsynslege

Spesialis-

helsetjenesten



Bruker/

Pasient

Koordinering av kommunale tjenester på individnivå

Kriseplan /

Selvhjelpsplan

Ansvarsgruppe

Individuell 

plan

Koordinator 

(individnivå)

Skole / arbeid / 

PPT/ 

aktivitetstilbud

Tilrettelagte tilbud

Apotek

(multidose/

e-resept)

Hjemme-

sykepleie

Ergoterapi

Fysioterapi

NAV 
Arbeid, aktivitets-

tiltak, bolig, øk. 

støtteordninger

Kommunal rus 

og psykisk 

helsetjeneste

Botilbud Hjemmehjelp

Brukerstyrt 

personlig 

assistent (BPA)

Støttekontakt

Pårørende

Bruker-

organisasjon, 

pasientombud, 

fylkesmannen, 

NPE

Opptrening

Rehabilitering

Kommunal

akuttplass / 

avlastning

Helsestasjon

Fastlege/

legevakt/

tilsynslege

Frisklivs-

sentral

Spesialis-

helsetjenesten



Hva bidrar til god samhandling 

• Avklare forventninger til hverandre 

• Relasjoner – hvem snakker vi med 

• Framsnakking  

• Erfaringskompetanse 
– Snakk med samarbeidspartnere - mye kunnskap hos de vi 

samarbeider med.  

• Si fra når vi ikke er fornøyd eller har spørsmål  

• Kontaktpunkter i kommune og helseforetak 
– Hvem sitt ansvar er det å koordinere internt 

• Sykehuset må stole på kommunene – mye kompetanse  

 



Hva bidrar til god samhandling 

• Ta ulike perspektiver 

• Bruker og pårørendeperspektivet 

• Fokus på overgangene 

• Involvere hverandre i planlegging 

• Invitere inn 

• Vær nysgjerrig på samarbeidspartnere 

• Dialogmøter - kommuneregionene og 
sykehuset 
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Suksesshistorier 



Dele erfaringer ……. 

• Fagutvikling- og forbedringsarbeid på tvers 

• Visitas – Namsos, Verdal og Stjørdal 

• Bruk av ny teknologi 

• Helhetlige pasientforløp i hjemmet (HPH) 

• Innsatsteam, oppfølgingsteam 

• BYN prosjektet 

• Lavterskeltilbud, BUP i videregående 

• KØHD erfaringer 

 



Muligheter 
• Skype 

– Undervisning  
– Veiledning  
– Pasientkonsultasjoner  

• Gode planer for ferie og høytider 
• Behandlingsplaner, Selvhjelpsplan, IP 
• Gjensidig undervisning og veiledning 
• Fagdager som planlegges sammen 
• Hospitering 
• FACT team – tverrfaglige behandlingsteam 

 



Samhandlingsteamet i Bærum  

 

• Alder og diagnose er ikke relevant 
Eneste eksklusjonskriteriet er at de fra før får tilstrekkelig hjelp fra det ordinære 
tjenesteapparatet 

• Klarer å hjelpe folk som tidligere falt utenfor tjenesteapparatet 

• Ubyråkratisk, sparer vi masse byråkrati  
– kan jobbe anonymt 

• Ansatte både på kommune og spesialisthelsetjenesten 

• Deltakerne har avsatt en viss prosentandel av sine stillinger til å arbeide i teamet. 
Til sammen utgjør dette 6,5 stillinger. 

• Yrkesgrupper: psykiatere, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og 
psykisk helsearbeidere 

• Utviklet en egen etterutdanning i samhandling og kunnskapsbasert praksis i 
behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser 



Samarbeid i Værnesregionen 
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