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Helge Ramsdal (Høgskolen i Østfold): 

Hvordan jobbe godt som team? 
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Helge Ramsdal (HiØ): 

Hvordan jobbe godt som team? 

• Hva menes med team?

• Hva hemmer/fremmer arbeid i tverrfaglige team?

• Lokale helse- og velferdstjenester – rammene for PHT. 

• Ulike fortolkinger av forslaget til PHT.  

• Kort om evaluering
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Samarbeidsformer – team en av mange……

• informasjonsutveksling 

• koordinatorfunksjon  

• felles møteplasser  

• tverrfaglige team  

• partnerskap  

• felles lokalisering 

• felles budsjett
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«Tverrfaglige team»

• Tverrfaglige team: et nytt mantra i helse- og velferdstjenestene

«Den mest intensive formen for samarbeid er når representanter fra ulike 

profesjoner og organisasjoner jobber kontinuerlig sammen mot felles mål i 

tverrfaglige team»  (Axelsson et al 2010). 

• Ulike måter å organisere team på!

• Generelt: Hva fremmer/hemmer tverrfaglig samarbeid?

• Systemiske, organisatoriske og relasjonelle faktorer. 
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Hva fremmer/hemmer samarbeid i team?
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Fremmer 

samarbeid 

Hemmer 

samarbeid 

Integrasjon Fellesskap Uforpliktende 

møter

Kollektivt ansvar Ansvar for helhet Delansvar

Medlemskap Heltid Deltid

Behandlings-

forløp 

Tverrfaglig Flerfaglig

Ledelse Full instruksjon Ingen instruksjon



Ulike team - samhandlingsopplegg

Generelt: 

IP

Ansvarsgrupper

Rehabiliteringsteam

Rus/psyk: 

ACT

FACT

Lokale samhandlingsmodeller  (Bærumsmodellen/Romeriksprosjektet)

Rus/psyk: Virksomme elementer kan identifiseres (på tvers av modeller): 

- noen griper fatt i helheten, outreach, underveisevalueringer, 

tilbakemeldinger fra pasienter/samarbeidspartnere
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«Kan en identifisere de effektive arbeids- og 

organisasjonsformene?» 

Hva virker: faglige perspektiver på essensielle trekk ved ulike «modeller» i 

rus-/psykiske helsetjenester (ACT/FACT + lokale modeller) - (Burns 

2006/2010).

En tolkning: 

– Tverrfaglige team (helhetlig perspektiv ikke bare behandling)

– Få pasienter/brukere 

– Tett oppfølging

– Opp av stolen, ut av kontorene!

– 24-timers tilgjengelighet
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5 ulike faktorer som til sammen legger grunnlag for 

at teamarbeid lykkes i forhold til sine mål:

1. «Felles forståelse»:  felles forståelse av roller, normer, verdier og mål 

for teamet.

2. «Likeverdighet»: teamet fungerer på en egalitær måte  

3. «Samarbeidsform»: teamet samarbeider om det løpende arbeidet

4. «Uavhengighet»: teamet fungerer på en autonom måte

5. «Synergier»: kombinerte intervensjoner og delt beslutningstaking gir 

bedre resultater for pasienter enn effekter av individuelt 

profesjonsbasert arbeid).  
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Samarbeidsrelasjoner i kommunalt psykisk helsearbeid
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PHT – en hybrid – ulike hensyn, mål og interesser 

bygget inn i forslaget.

PHT

«Lukket» modell:

– Forlengelse av FL’s oppgaver og arbeidsform

– HS og SP som «assistenter»  

– hierarkisk modell

«Åpen» modell: 

– Nye oppgaver og arbeidsformer i tillegg til FLs eksisterende

– Generelt liason-arbeid – koordineringsfunksjon 

– Tett på pasienter – tilrettelegging for pasientforløp 

– Likestilt samarbeid

Utfordring: Hvordan finne balansen mellom «lukket» og 

«åpen» modell? 
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PHT – Noen utfordringer 

• Innad: manglende likeverdighet – men

• Identifisere noen «team»-oppgaver nøye

• Arbeidsdeling eksplisitte avtaler

• Risikofaktorer – hvordan unngå dem? 

• Utad: «Cure vs. Care» 

• Tilrettelegge for enkeltpas. (i forlengelsen av FL)

• Samordning/samhandling

• Delta på samarbeidsarenaer (Ansvarsgruppemøter, med hj.sykepleie, 

rus- og psyk team, etc.). 

• Men: Unngå å bli en ny «kokk» – (Fordel: Pas. allerede i kontakt med FL)



Kompetanse og evaluering

• Teamledelse – men spesifikk på FL’s rolle (FL)

• Care-kunnskap: om pasientforløp (SP)

• Kunnskap om samhandling – systemkunnskap/lokalkunnskap (alle?)

• Mener FL de har behov for lederkompetanse? 

• Finner en masterkandidater som vil inngå i teamet?

• Outcome-evaluering: er det mulig å identifisere og måle effekt av teamet 

som «intervensjon»? innenfor tidsrammen? 

• Pasienttilfredshet…

• System-forbedringer – team og samarbeidspartnere  HF/Lokalt
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Kort om evaluering

Reeves et al 2010: Interprofessional Teamwork in Health and Social Care: 

Evalueringer av forbedringer i tjenestene gjennom introduksjon av nye  

enheter bør designes som bredt anlagte studier av effekter av kombinerte 

påvirkninger av 

- Relasjonelle 

- Kontekstuelle

- Prosessuelle 

- Organisatoriske  

- Kontekstuelle faktorer.

Å påvise sammenheng mellom nye organisatoriske enheter og effekter på 

pasienters helsetilstand («impacts») er en utfordring. 
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