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Behov for endring ?
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1 klinisk spesialitet
12 000 diagnoser
6 000 medikamenter
4 000 prosedyrer

43 kliniske 
spesialiteter

konsultasjon henvisning



Standard pasientforløp….

Akutte tilstander
(slag, hjerteinfarkt, hoftebrudd….)

Kroniske tilstander
(hjertesvikt, KOLS……)
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Utfordringer primærhelsetjenesten



6



Utfordringsbilde primærhelsetjenesten…
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Stor andel singelpraksis
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Felles utfordringer….
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Det store bildet: 
Faktorer som vil påvirke helsetjensesten
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Aldrende befolkning1

Økt antall pasienter

med kroniske lidelser
2

Informasjons- revolusjon

Endret pasientrolle –

samvalg
5

Ny teknologi

..
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Økende antall pasienter med kroniske lidelser

Pasienter med to eller flere 
kroniske lidelser:

Bruker 66% mer 
helsetjenester

62 % lenger liggetid

4-8 x 30 dagers-
reinnleggelsesfrekvens



Utfordring; «Population Health Managment»

• Eldre befolkning

• Økt antall pasienter med flere kroniske sykdommer = 
storforbrukere av helsetjenester

• HSØ:  10 % av befolkningen forbruker

–64 % DRG

–67 % liggedager

–31 % av opphold

–35 % prosedyrer
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«Population health management»
differensiere tilbud i forhold til behov

høykost – lavkost behandling

identifisere – forhindre 
forverring

bidra til å opprettholde god helse



Samhandlingsreformens effekt på
gjennomsnitlig liggetid

Samhandlingsreform
1.1.2012

•Gjn sn liggetid
sykehus 4.4 => 3.9 d   

i løpet av 3 mnder

•30 dagers
reinnleggelse økte
marginalt



Samlet RR 127 

In house RR 112 (n:116) 

Etter utskrivelse   RR 215 (n:72)



Revidert analyse HF m avvik: 
 
 
 

Sykehus 30 d totaloverlevelse 
(risikojustert relativ dødelighet) 

30 d «in house» 
(risikojustert relativ dødelighet) 

30 d «out of hospital» 
(risikojustert relativ dødelighet) 

Sykehuset Østfold 126a 112a 215a 

Kristiansand 97 82b 260a 

Arendal 103 109 99 

Flekkefjord 107 93 141 

Gjøvik 130a 109 161a 

Kongsvinger 128a 133a 96 

Elverum 102 91 180a 

Hamar 74b 57b 103 

Lillehammer 95 92 86 

Tynset 111 96 125 

 
a) Signifikant høyere enn landsgjennomsnitt 
b) Signifikant lavere enn landsgjennomsnitt 

 



Utfordringer spesialist vs primærhelsetjeneste…
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Hva er annerledes ????



Grunnleggende konsept..
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Public funding

Public control

Public ownership

Private provision



Integrert modell;  fra to forvaltningsnivåer til ett…..
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Struktur

• 4 Sykehus – opptaksområde 150 000 – 260 000

• Sykehusene har 15 – 41 helsesentre for allmennpraktikere 
samt noen spesialiteter (pediatri og spesialiteter 
nødvendig for å håndtere kronikere) med utstrakt 
samarbeid med spesialister på sykehusene samt tilgang på 
radiologi og lab.
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Felles elektronisk pasientjournal

• Felles elektronisk pasientjournal (EPJ)

• All kommunikasjon mellom primær og 
spesialisthelsetjeneste foregår i EPJ – epikriser og 
rapporter er dermed overflødig.  

–alle legene i behandlingskjeden har tilgang 

–pasienten har tilgang via e portal – (proaktivt)
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Bruk av sanntidsdata

• Sanntids monitorering av data, inklusiv indikatorer for 
kvalitet og tilgjengelighet samt kostnad per pasient – også 
på kirurginivå

• Informasjon fra EPJ brukes sammen med annen 
informasjon til å  beregne endringer i behov for ulike 
helsetjenester ved endret befolkningstall (sesongavhengig)
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Pasientbehandling

• Egne kliniske programmer for de store kronikergruppene for å unngå 
at de blir storforbrukere av helsetjenester (KOLS, Diabetes, Hjertesvikt, 
Muskel – skjelett plager) – disse programmene håndteres i hovedsak 
av fastlegene i samarbeid med sykepleiere

• De fleste kontroller utføres av allmennpraktikere

• 24/7 callsenter med erfarne sykepleier tilgjengelig for pasienter med 
kroniske lidelser 

• ”Home care unit” med 3 lege- og 5 sykepleierårsverk som baser 
virksomheten på hjemmebesøk av pasienter med kroniske 
tilstander/andre spesielle behov inklusiv  omsorg ved livets slutt
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Annet 
• Finansiering; per capita – ikke aktivitetsbasert.. (+ turister; forsikring)

• Driver til 25 % lavere kost enn landsgjennomsnittet i Spania

• Avlønning:  fastlønn (80 %) + insentivbasert bonus (20 %) 

– Implementering av overordnede strategier 

– Indikator kvalitet og kvantitet og bunnlinje. 

– Legene er i større grad incentivbasert – opp til 40 % av lønnen, MEN økt 
volum for kirurgene utløser ingen bonus. 

• Offentlig privat samarbeid – eies av børsnotert selskap (ikke PE…)

– Stabilt eierskap – maks 7,5 % utbytte årlig – overskytende må 
reinvesteres
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Ø hjelps innleggelser redusert



Flere håndteres av fastlege – færre henvises



Redusert ventetid



Lavere dødelighet enn landsgjennomsnitt
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Færre innleggelser – reinnleggelser – polikliniske konsultasjoner
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Pasienttilfredshet
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Veien videre i Spania:

• Hvorfor implementeres ikke modellen i andre 
spanske regioner: jfr helseminister i Valencia; 

politics and unions……
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Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Noe å lære ??
JA !!!

Takk for oppmerksomheten !!
ole.tjomsland@helse-sorost.no


