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«Norges beste akuttkjede»
Mandat: 

Prosjektet skal bidra til en styrket akuttkjede innen somatikk 
og psykiatri i hele Telemark. Pasienten skal ivaretas i alle
ledd. Målet er likeverdig, ensartet og kunnskapsbasert praksis 
ved diagnostikk og behandling av akutte tilstander

Viktige valg;
• Pasientfokus – kamera på pasientens skulder

• Likeverdighet kommune og sykehus – fra parter til partnere

• Prosjektleder fra kommune med bred faglig akuttkompetanse og legitimitet

• Kommunikasjon – felles forståelse av situasjon og mål

• Samhandling – felles verktøy og løsninger
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Komplekst styringsbilde et viktig bakteppe
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Akuttkjedeprosjektets faser
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Bred kartlegging 
tverrfaglige- alle ledd – begge forvaltningsnivåer

Det var et stort behov for bli bedre kjent 
med hverandre for å jobbe godt sammen og 
danne oss en felles virkelighetsoppfattelse!
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Mange aktører Felles innsikter 
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Felles samhandlingsverktøy og tiltakskort

ISBAR
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Da koronaen traff….
Felles prosedyrer og verktøykasse raskt på plass 

Store og hyppige endringer i driftsmodell
• Endret pasientstrøm
• Forskrift til kommunene
• Screening 
• Kohortisoleringer 
• Presis og hyppig informasjon

Vi hadde arenaene ,tryggheten og verktøykassa………..
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Resultater
Evaluering av pandemiens fase 1
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Resultater
Standardiserte flyter gir færre treffpunkter
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Hovedinnsikt

N= 452

Resultater
Confirmit undersøkelse oktober 2020 (460 svar)
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Det aller viktigste….

N=452

Resultater
Confirmit undersøkelse oktober 2020 (460 svar)
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N=452

Resultater
Akuttkjedeprosjektet har blitt lagt merke til
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N=452

Resultater
Kompetanseløft i hele fylket 
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Læringspunkter 
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Sterk faginvolvering
Hyppig og presis kommunikasjon 



Økonomi og ressursbruk 
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Veien videre
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Et ekte samhandlingsprosjekt

Fortsatt utfordringer med; 
• Ulik holdning til likeverdighet
• Prestisjefritt samarbeid
• Teknologi
• Styringsmodell og incentiver

Komplett arkiv ; www.sthf.no
Sluttrapport eller mer info ; Kine, Dag, Frank

Takk for oppgaven 
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http://www.sthf.no/

