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Primærhelsemeldingen
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UTFORDRINGSBILDET

 Kommunale helse- og omsorgstjenester 
gode hver for seg

 Tjenestene er for oppstykket og 
helheten mangler

 Rammer særlig dem med sammensatte 
behov



Primærhelsemeldingen
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SATSNINGSOMRÅDER

 Økt kompetanse

 Bedre ledelse

 Teamorganisering



4 prosjekt samlet i Primærhelseprogrammet
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PRIMÆRHELSETEAM

FAGLIG DIALOG

OPPFØLGINGSTEAM

VEILEDER   



Primærhelseprogrammet

Brukerne i sentrumSammenhengende 
tjenester

Innovasjon og 
tjenesteutvikling
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PRIMÆRHELSETEAM
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TILTAK

Ny organisatorisk modell for fastlegens 

tjenestetilbud
- Team med fastlege, sykepleier og helsesekretær

To finansieringsmodeller
- Driftstilskuddsmodellen (helt ny modell)

- Honorarmodellen (lik dagens modell inkl. sykepleiertakster) 
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Mål med pilotprosjektet

Finne ut om en ny organisering og alternative 

finansieringsordninger gir et bedre tilbud til 

pasientene/innbyggerne.
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Mål med teamorganiseringen

 Bedre tilgjengelighet til tjenesten

 Skape større bredde i tilbudet

 Skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester

 Bedre oppfølging og opplæring av brukere med kroniske 
sykdommer og store og sammensatte behov
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Rammer for forsøket: Overordnet
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 Rett til fastlege videreføres

 Alle kommuner kan søke

 Kommunen leder prosjektet lokalt

 Tilskudd til kommunen. 25000 kr per 
fastlege per år

 Ikke nødvendig at alle legepraksisene i 
kommunen deltar

 Alle fastleger i praksisen må delta
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Forts. Rammer for forsøket: Overordnet
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 3-årig forsøk. Oppstart 01.04.18

 6 kommuner skal delta (2 små, 2 
mellomstore, 2 store)

 Ca. 80 fastlegelister

 Kobles med medisinsk avstandsoppfølging 
i Velferdsteknologiprogrammet (høsten 
2018) 

 Forsøket evalueres
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Rammer for forsøket: Fastlegepraksis
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 Lege skal lede teamet

 Daglig leder skal være spesialist i 
allmennmedisin

 Kompetansekrav: Fastlegene skal være spes. i 
allmennmedisin/i spes. utdanning/påbegynne spes. utdanning tidlig 
i prosjektperioden

 Listeansvar videreføres

 Felles driftsselskap for ansatte

 Ett sykepleierårsverk per 3 
gjennomsnittslister (3600 innb.)
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Forts. Rammer for forsøket: Fastlegepraksis
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 Finansiering av ny sykepleierressurs er 

innarbeidet i finansieringsmodellene

 Inntektssikkerhet for fastleger som deltar i 

piloten

 Tilskudd til fastlegepraksis: 128 000 kr per 

fastlege per år

 Avslutning av prosjektet © Rebecca Ravneberg/ Helsedirektoratet



Målgruppe
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Alle på fastlegens liste, 

med særlig 

oppmerksomhet på 

pasienter/brukere med 

store og sammensatte 

behov



Organisering – primærhelseteam på individnivå 
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Pasient

Fastlege

Sykepleier
Helse-

sekretær



Organisering – Primærhelseteam på systemnivå i praksisen
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Faktorer for å lykkes som team 

• Felles forståelse av mål, verdier, roller og normer

• Likeverdighet

• Samarbeid

• Uavhengighet

• Synergier
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Kommunen leder prosjektet lokalt
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Hva kjennetegner fastlegene
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• Scorer høyt i de årlige 
undersøkelsene (Difi) 

• OECD Reviews of Health 
Care Quality 2014

• Styrke: kompetanse, 
kontinuitet og relasjon



Utfordringer
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• For svak på oppfølgning av 
mange av pasientene i 
målgruppen

• Behov for bedre oversikt

• Behov for mer koordinering og 
proaktivitet

• Behov for bedre samhandling 
horisontalt og vertikalt

• Ivareta kontinuitet

© Rebecca Ravneberg/ Helsedirektoratet



Hva er primærhelseteam
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• Fastlege, sykepleier og 
helsesekretær som arbeider 
i team med utvalgte 
pasienter

• Multisyke og komplekse 
pasienter med stort behov 
for støtte, veiledning og 
koordinering

– ca. 5 % listepopulasjonen 



Teamarbeid – krevende samhandlingsprosess 
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• Fastlegen:

• Sykepleier:

• Helsesekretær:

• Primærhelseteam:

• Medisinsk faglig ansvar for sine listepasienter
• Diagnostisere
• Behandle/følge opp/koordinere
• Bistå med koordinering av tjenester
• Opplæring og involvering av pasienter og pårørende
• Oppfølgning mellom konsultasjonene
• Representere fastlegen i tverrfaglige møter
• Oppfølging etter utskrivning
• Funksjonsvurderinger 
• Oversikt
• Koordinere
• Samhandle 

• Synergisme - samlet kompetanse og kapasitet i teamet 
skal bidra til noe mer enn summen av den enkelte



Hvem kan ha nytte av primærhelseteam?
• Mottakere av omsorgstjenester i hjemmet 

• Mottakere av kommunale rus- eller  
psykisk helsetjenester

• Utviklingshemmede

• Individuell plan

• Omfattende medisinske behov 

• Tjenester fra andre diagnosespesifikke 
team

• Behov for helsetjenester - ikke selv 
etterspør legetjenester
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Eksemplet skrøpelige eldre
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• Skrøpelige eldres behov:

– Komplekse lidelser og 
uklare symptomer

– Mange kroniske 
diagnoser

– Krever breddetilnærming 
og helhetstenkning

– Trenger tid

• Faglig utfordrende:

– Komplekse lidelser som 
krever høy fagkunnskap 
og kontinuitet

– Tverrfaglig samarbeid

• Organisatorisk utfordrende:

– Samhandling på tvers 
horisontalt/vertikalt



VIRKEMIDLER for bedre tjeneste

• Oversikt over 
listepopulasjon

• Infrastruktur som 
understøtter behovet for 
oversikt (EPJ)

 Risikostratifisering (NB!) 

 Case finding

 Screening 

 Hvem mottar kommunale 
tjenester (vedtak-oversikt)

 Merking av journal (PHT)

 Utskrivningsmelding fra sykehus 
til PHT



VIRKEMIDLER for bedre tjeneste

• Økt tilgjengelighet

• Bedre samhandling og 
kommunikasjon

 For pasienten
 For samarbeidspartnere

 Pasienttilfredshet
 Pasientsikkerhet
 Oppsøkende
 Samhandling

– med pasient (motiverende)
– med hverandre
– med andre tjenester
– elektronisk



VIRKEMIDLER for bedre tjeneste

• Oppfølging av pasienter

• Mer fremover lent 

 Telefon
 Meldingsutveksling
 Konsultasjon
 Hjemmebesøk
 Gruppetilbud 
 Velferdsteknologi 

 Behov, men liten etterspørsel
– Demente
– Eldre skrøpelige 
– Rusmiddelmisbrukere
– Psykiske lidelser 



VIRKEMIDLER for bedre tjeneste

• Tidlig innsats

• Forebygging

 Kartlegge og identifisere personer 
i risiko for stort helse- og 
omsorgstjenestebehov

 Utskrivelse fra sykehus

 NCD sykdommene

– Fysisk aktivitet

– Ernæring

– Røykeslutt

– Vektreduksjon



VIRKEMIDLER for bedre tjeneste

• Medisinsk koordinering og 
samarbeid

• Systematiske helsekontroller

 Tilgjengelig for 
samarbeidspartnere

 God kjennskap til øvrige tjenester.

 Eldre
 Utviklingshemmede
 Legemiddelgjennomgang
 Diabetes
 Kols
 Hjerte-kar
 Kreft



Driftstilskuddsmodellen  

• Dagens trygderefusjoner og basistilskudd slås sammen til nytt 
tilskudd – Listeinnbyggertilskudd.

• Listeinnbyggertilskuddet vil stå for det vesentligste av praksisens 
vederlag

– Listeinnbyggerens alder og kjønn har stor betydning for 
størrelse på tilskudd
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Aktivitetsbasert andel

26.09.2017
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FAKTORER SOM PÅVIRKER OMFANGET AV BRUK AV

ALLMENNLEGETJENESTER
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Driftstilskuddsmodell
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Beregnet inntjening kroner 

per listeinnbygger

Faktisk inntjening per 

listeinnbygger

Listeinnbyggertilskudd 1470

Listeinnbyggertilskudd vektet etter alder og kjønn 1316 min=185; max=3.299

Listeinnbyggertilskudd vektet etter helsetilstand 0 Indeks vurderes i løpet av 2018

Listeinnbyggertilskudd vektet etter levekår 40 min=17; max=62

Listeinnbyggertilskudd vektet reiseavstand 32 min=11; max=246

Listeinnbyggertilskudd vektet etter dekningsgrad 81 Avhengig av indeks

Tilskudd basert på resultat og kvalitet 144

Tilskudd ut fra spesialisering lege 97 min=0; max=170

Tilskudd ut fra spesialisering sykepleier 4 min=0; max= 16

Tilskudd ut fra andel med behandlingsplan 16 Min=0; max=107

Tilskudd ut fra andel med legemiddelgjennomgang 24 Min=0; max=40

Tilskudd ut fra andel med mulighet for digital timebestilling 3 Min=0; max=7

Egenbetaling fra pasient 319 Lokale variasjoner 

1933
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Før og etter korreksjon for refusjoner trygd

26.09.2017
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Kronetilskudd per år ut fra alder og kjønn

Menn relativ 

vekt

Kvinner relativ 

vekt

Menn kroner pr listeinnbygger Kvinner kroner pr. 

listeinnbygger

0 år 0,16387987 0,13995427 215 184

1-5 år 0,32136099 0,28250156 422 371

6-12 år 0,27055693 0,23754347 356 312

13-15 år 0,37258412 0,41806502 490 550

16-19 år 0,49789493 0,7720883 655 1016

20-44 år 0,68356176 1,24020267 899 1632

45-66 år 1,05668408 1,46463716 1390 1927

67-79 år 1,41240424 1,66178568 1858 2186

80-89 år 2,05786599 2,23439869 2708 2940

90 år og eldre 2,50689807 2,20513222 3299 2902

26.09.2017 36



Honorarmodellen

• Fastlegen finansieres som i dag

• Helsesekretæren finansieres som i dag

• Ny sykepleier finansieres gjennom flatt basistilskudd og takster
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Sykepleier 

• Sykepleier skal kunne utløse takster selvstendig 
Eksempler: oppfølging/kontroll hos sykepleier, hjemmebesøk, gruppeoppfølging.

• Egenandeler vil inngå i egenandelstak 1

• Takstene og egenandelene dekker ca. 50 % av kostnad for sykepleier

• Takst- og egenandelsinntekter for sykepleier går til praksisen

• Flatt basistilskudd
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Juridiske forhold – overordnet 
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• Gjeldende lover, forskrifter og 
rundskriv legges til grunn for piloten så 
langt mulig.

• Gjeldende ansvars- og 
oppgavefordeling for helse- og 
omsorgstjenester ligger fast så langt 
mulig 

• Sykepleiere i primærhelseteam er 
omfattet av lov om pensjonsordning 
for sykepleiere med tilhørende 
forskrift. (Hensyntatt i 
finansieringsordningene)

© Rebecca Ravneberg/ Helsedirektoratet



Juridiske forhold – Lov-/forskriftendringer klar til 
oppstart av pilot

- Endring i folketrygdloven

- Endring i fastlegeforskriften § 9
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Juridiske forhold –Mal(er) for lokale 
tilleggsavtaler

• Tema:

– Kommunens plikter 

– Praksisens plikter

– Økonomiske forhold  
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IKT – forberedelse av forsøket
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 Tett samarbeid 
med EPJ-løftet

 Beskrive 
alternative 
løsninger frem til 
leveranse

Identifisere 
behov

- PHT, pas, Hdir, HELFO

Beskrive 
behov

- Brukerhistorier

- kravspek

Løsnings-
alternativ

- Må og bør

Leveranse

- Må ha 
01.04.18



Brukerhistorie - eksempel

«Som Primærhelseteam har jeg behov for å vite når mine 
pasienter er utskrivningsklare, eller blir skrevet ut fra sykehus eller 
andre institusjoner, slik at den medisinske oppfølgingen blir 

ivaretatt»

Ikke alle logistikkmeldinger  som i dag sendes mellom HF og 
omsorgstjenesten skal til Primærhelseteamet.

Varsel om innleggelse, melding om utskrivningsklar pasient og utskrivelse 
er mest relevante. 
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Pasientens bruk av IKT
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• Bytte fastlege – informasjon om 
Primærhelseteam 
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

• Timebestilling via nett – fastlege 
og sykepleier 

• Videokonferanse –
avstandsoppfølging (ikke fra 
01.04.2018)

© Rebecca Ravneberg/ Helsedirektoratet
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Sykepleier og IKT
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• Rollen sykepleier i journalsystemet

• Dokumentasjon

• Meldingsutveksling

Pasient

Fastlege

Sykepleier
Helse-

sekretær



IKT og finansieringsordningene
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HONORARMODELLEN

- Behandlerkravmelding fra 
fastlege til Helfo som i dag

- Behandlerkravmelding for 
sykepleiertakster fra daglig leder

• Ny funksjonalitet som må
på plass

DRIFTSTILSKUDDSMODELLEN

- Mal for generisk behandlingsplan 
inn i systemet 

- Uttrekk av data fra journalsystemet 
der det er mulig



Evalueringsoppdraget
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• Ekstern leverandør – anbudsprosess

• Evaluering før, underveis og etter

• Skal bl.a. svare på om det blir:

– Bedre tilbud til pasientene/innbyggerne målt i 
personellressurser

– Bedre samhandling med andre deler av kommunenes helse- og 
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten 

– Økt pasient- og brukertilfredshet 



Aktuelle effektområder (1)

PASIENT/BRUKER - Tid; konsultasjon, reise, egenbehandling

- Brukeropplevelse 

- Kontinuitet

- Helsetilstand og mestringsevne

- Nivå og type forbruk 

- Tilgjengelighet og tilbud

- Informasjon og kommunikasjon

- Endring i tjenesten for pasienten, pasientforløp

- kontaktflate; telefon, digital dialog

- Utgifter til behandling

PÅRØRENDE - Tidsbruk (oppfølging, reise)

- Medbrukeropplevelse (trygghet, oversikt)

- Informasjonsflyt og kommunikasjon

BEFOLKNING - Tillit (inntrykk av helsetjenesten)
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Aktuelle effektområder (2)

FASTLEGETJENESTEN - Organisatorisk 

- Teamorganisering og ledelse

- Oppgavefordeling og samhandling i 

primærhelseteamet

- Endring av tidsbruk

- Informasjonsflyt

- Informasjon om andre tjenester i kommunen

- Prioritering av oppgaver

- Finansieringsordninger 

ØVRIG KOMMUNAL HELSE- OG 

OMSORGSTJENESTE

- Kompetanseforflytning 

- Oppgaveforflytning 

- Tid og ressursbruk

- Endret behov i omsorgstjenesten

- Samarbeid med primærhelseteam

- Informasjonsflyt

- PLO-meldinger

- Legevaktstjenester

SPESIALISTHELSETJENESTEN - Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: 

o Utskrivningsklare pasienter 

o Reinnleggelser

o Henvisninger til spesialisthelsetjenesten
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Aktuelle effektområder (3)

STATLIG OG KOMMUNAL 

FORVALTNING

- Utgifter til helsetjenester 

- Stønad fra folketrygden 

- E-helse og IKT-utvikling 

- Oppgaveendring for HELFO

- Endring i sykepengeutgifter fra Folketrygden 

PRIVAT SEKTOR - Endring i sykepengeutgifter for arbeidsgiver 

SAMFUNNSVERDIER/GODER - Personvern og informasjonssikkerhet

- Verdi av endring i pasientens arbeidsdeltagelse 

- Endring i utdanningsvalg for helsepersonell f.eks. 

sykepleierspesialisering. 

- Likhet uavhengig av kommune (for diskusjon m 

leverandør)
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Tidsplan Evaluering
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BEHOV FOR DATA

• Primærhelseteam

• Intervju
• Spørreskjema
• Fastlegenes pasientjournaler (direkte uttrekk)
• Registerdata 

 KUHR - Kontroll og utbetaling av helserefusjoner
 NPR - Norsk pasientregister 
 IPLOS - register for helse- og omsorgsstatistikk
 Reseptregisteret
 KPR – Nytt kommunalt pasient- og brukerregister 
 Mm

• Samfunnsøkonomisk analyse
• Primærhelseteam
• Andre forsøk
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Søknadsprosess

• Tilskuddsregelverk med vedlegg «Primærhelseteam – Kvalitet, 
Ledelse, Finansiering»
– Avtale mellom kommunen og praksiser om søknaden

• 15. oktober: Søknadsfrist
– Søknad kan sendes med forbehold om senere politisk behandling

• 1. desember: Beslutning om pilotkommuner
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Mer informasjon
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www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Delt
akelse-i-pilotprosjekt-med-
primerhelseteam

Kontakt:

primaerhelseteam@helsedir.no

Rolf J. Windspoll, prosjektleder, 

rolf.j.windspoll@helsedir.no

Karin Sygna, prosjektmedarbeider, 

karin.sygna@helsedir.no

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Deltakelse-i-pilotprosjekt-med-primerhelseteam
mailto:primaerhelseteam@helsedir.no
mailto:rolf.j.windspoll@helsedir.no
mailto:karin.sygna@helsedir.no
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Takk for oppmerksomheten


