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Integrerte tjenester



2

Oversikt og innsikt – et skritt til siden fra pasientmøtene



Flere som lever lengre og har flere sykdommer

Stadig mer helsevesenet kan gjøre

Helsetjenester skal bygges opp nær og i hjemmet

Færre og færre yrkesaktive per pensjonist
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LEDELSESUTFORDRINGER UTENFOR SYKEHUS



LØSNINGER UTENFOR SYKEHUS

Nok helsepersonell

Kvalifisert helsepersonell

Helsepersonell der pasientene er
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Helsepersonell
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Mening

Gi god 
helsehjelp

Være del av en
ok fortelling 

Godt 
arbeidsmiljø

Tilhørighet
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Integrerte 
fagmiljø



LØSNINGER UTENFOR SYKEHUS

Oppgaveglidning - fleksibilitet

Teamarbeid

Digitalisering
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Måter å
jobbe på
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Oppgaveglidning - fleksibilitet

Teamarbeid
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Knytter folk sammen
Informasjon
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Integrert
faglig

aktivitet



Kommuner i Norge
∙ Færre enn 5 000 
innbyggere

∙ Færre enn 15 000 
innbyggere

∙ Mer enn 15 000 
innbyggere

DET MESTE AV NORGE ER DISTRIKT

374 kommuner har  20 000 innb. eller 
færre

41,6 % av alle fastleger jobber i disse 
vanligste kommunene



VERDIFULL  GRAVENDE JOURNALISTIKK
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grønn: stabil legesituasjon, uproblematisk rekrutteringGulorange: Rekrutterer greit, men merker utfordringerRød: LegekriseFargeblanding hvis situasjonen er i endringDette er ikke forskning med solid dokumentasjon på en bekymringsfull nåsituasjon.VG har klart noe vi aldri har klart – å få svar fra alle kommuner.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/helseministeren-om-fastlegemangelen-kommunene-har-skylden/a/24128899/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/helseministeren-om-fastlegemangelen-kommunene-har-skylden/a/24128899/
http://www.vg.no/
http://www.vg.no/
http://www.vg.no/spesial/2017/fastleger/
http://www.vg.no/spesial/2017/fastleger/


Lokal kvalitet

Rekruttering + stabilitet



TILTAK MOT  FRYKTEN FOR Å GJØRE FEIL
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Mening

Gi god 
helsehjelp

Være del av en
ok fortelling 

Godt 
arbeidsmiljø

Tilhørighet



ALTA

Månedlige K-BEST treninger siden  2007
med god oppslutning.

17



SYSTEMEFFEKTER

∙Lokalt, skreddersydd kvalitetsarbeid

∙Pasientsikkerhetsarbeid som bygger en 
pasientsikkerhetskultur

∙Bygger en lærende organisasjon

∙Bygger en endringskultur

∙Motvirker fryktkultur..

∙Oppfyller akuttforskriften



HVORDAN SKAPE GOD KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

I LEGEVAKT, AKUTTMOTTAK OG AMBULANSETJENESTEN? 

Nederlandsk forskningsoversikt: 
målbar effekt funnet ved

1. Lokal simuleringstrening, 

2. Integrerte, lokale avviksmeldesystemer 

Nyhetssak fra Kunnskapssenteret: 
Hesselink G, Berben S, Beune T, Schoonhoven L. Improving the 
governance of patient safety in emergency care: a systematic 
review of interventions. 
BMJ open 2016;6:e009837



PASIENTSIKKERHETSKULTUR – DER ALLE ER
ENGASJERTFokuserer på: 

(a)Lederskap

(b) teamarbeid 

(c) kommunikasjon 

(d) læring 

(e) kunnskapsbasert

(f) Rettferdige tjenester 

(g) Pasientsentrert
Sammer CE, Lykens K, Singh KP, Mains DA, Lackan
NA. What is patient safety culture? A review of the 
literature. J Nurs Scholarsh. 2010; 42(2):156-65. 



SUKSESSKRITERIER FOR LÆRING VED
SIMULERING:

Utfordrende, realistiske settinger,  

tid til åpen refleksjon, 

utfordre egne forestillinger

på egen arbeidsplass,

med egne kolleger.

To scenario - «A second chance»

Stocker M, Burmeister M, Allen M. Optimisation of simulated 
team
training through the application of learning theories: a debat  
for 
conceptual framework. BNMC Medical  Education 2014; 14:6



ENDRING

Forhold som fremmer innføring av komplekse innovasjoner (1): 
∙ Sterkt lederskap
∙ Gode administrative relasjoner
∙ Åpenhet for endring
∙ En kultur for å lære
∙ Tilgjengelig tid for personalet

For å skape endring i store organisasjoner bør man (2):
∙ Involvere utpekt og fordelt lederskap
∙ Inkludere leger
∙ Lytte til pasienter og pårørende
∙ Ta hensyn til tidligere hendelser
∙ Etablere tette feedback sløyfer

1. McMullen H.et al. Trials 2015

2. Best A. et al. Milbank Q 2012
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IN SITU  TRENING

∙Gjør noe med frykt og engstelse

∙Bedrer kommunikasjonsevne og
rolleforståelse

∙Bygger pasientsikkerhetskultur

∙Fasilliterer skreddersydd læring på mange nivå

∙ Inkluderer pasient perspektivet hvis simulert pasient

∙Holder endringsmuskelen varm



Virkemidler

Legevakt inkludert del av total arbeidsmengde + fastlønn

Redusert vaktbelastning ved at LV- sentral er god og integrert, prioriterer 
ø.hjelp og akuttmedisin

Alle ressurser trenes for godt, lokalt samspill 

Ansvarsfølelse via relasjoner til befolkning og annet helsepersonell.

KVALITET NÅR LEGEVAKTA ER INTERGRERT



KARTLEGGING AV KOMPETANSE I LEGEVAKTORDNINGEN

Spørreskjema til alle 426 kommuner

371 svar om 398 kommuner  - svarprosent: 93 %

God oppslutning fra de største kommunene, inklusive Oslo
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Birgit Abelsen



UNDERSØKELSE OM KOMPETANSE

∙Kompetansen til leger som deltar i legevaktordningen

∙Trening i samhandling
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