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Fremtidens primærhelsetjeneste - utfordringsbildet
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Kommunale helse- og 
omsorgstjenester gode hver for seg

Tjenestene er for oppstykket og 
helheten mangler – svikt i 
koordinering

Pasienter, brukeres og pårørendes 
medvirkning må styrkes

Kompetanseutfordringer



Velferdsteknologiprogrammet

MEDISINSK AVSTANDSOPPFØLGING

SPESIALIST-
HELSETJENESTEN

3

Primærhelseprogrammet

PRIMÆRHELSETEAM 

FAGLIG DIALOG

E-KONSULTASJONOPPFØLGINGSTEAM
Risikokartlegging

PILOT LEGEVAKT
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I samarbeid med: 
KS

Fagorg.
Pasient og brukerorg.

Kommuner
Helseforetak
Dir. e-helse

Ulike kompetansemiljø

Pilot

Oppdrag om å utvikle en 
veileder



Veileder om oppfølging av personer med store og 
sammensatte behov - innretning

• Henvender seg til ledelse på alle nivåer
• Bred tilnærming – på tvers av fag, organisering, diagnoser, 
funksjonsnedsettelser… - «generisk»

• Ingen «nye» bestemmelser

• Anbefalinger om innhold jfr faglige retningslinjer og veiledere
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Tjenesteutvikling som sikrer tjenester av god 
kvalitet

Tjenester av god kvalitet 
• er virkningsfulle
• er trygge og sikre
• involverer brukere og gir dem innflytelse
• er samordnet og preget av kontinuitet
• utnytter ressursene på en gode måte
• er tilgjengelige og rettferdig fordelt

(Nasjonal strategi for kvalitet i helse- og sosialtjenesten)
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Uavhengig av 
alder og diagnose

Samtidighet i behov

Faktorer vevd sammen

3 – 5%

Hvem er personer med store 
og sammensatte behov? 
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Sansoni et al., 2015



Utfordringsbilde 
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- Faktor ved tjenestene
- Økende 

spesialisering
- Ulike rammer, 

eierskap, 
regelverk… 
(«siloorganisering»

- Ledelse



Strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam
- en arbeidsform i alle tjenester
Introduksjonsfilm til veilederen



Myndiggjorte pasienter, brukere, fagpersoner og 
team

• Ledere må legge til rette for…
• at tjenestene fremmer mestring og selvstendighet – «Hva er viktig for deg?»

«Mennesket må aldri hjelpes på en måte som binder dem til våre 
løsninger og svar, men alltid slik at de blir frie til å finne sin egen 
vei.» 

(Torborg Aalen Leenderts, 1995)

- Trygge og myndiggjorte fagpersoner – avklarte forventninger

- Koordinatorer med tydelig rolle og mandat – lederstøtte

- Tverrfaglige team – mandat til å ivareta «brukerens helhet» 
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Tidlig identifisering 
av behov

Tverrfaglig 
utredning

«Hva er viktig for 
deg?»

koordinator

hjemmetjenesten
fastlege

sykehus

«Veileder om oppfølging av personer 
med store og sammensatte behov»

Nav, skole, 
barnehage 
m.fl.

Arbeidsmetode for strukturert tverrfaglig oppfølging

Sjekkliste
Observasjon
Forebyggende hjemmebesøk
Verktøy for risikokartlegging



HVA TRENGS?

• KOMPETANSE

• SJEKKLISTER, VERKTØY OG 
RUTINER

• SYSTEM FOR:
- Å MELDE BEHOV VIDERE
- TVERRFAGLIG UTREDNING

Struktur for tidlig 
identifisering av behov
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Observasjon

Brukers helhetlige behov
«Hva er viktig for deg?»  

Rett tiltak til rett tid 



Bruk av kompetanse på tvers

• Strategisk kompetanseplanlegging som favner bredden av behov

• Kompetanseutvikling og bruk av kompetanse på tvers av enheter

• Nødvendig profesjonskompetanse
• Helsefaglig, sosialfaglig, spesialpedagogisk

• Felleskompetanse
• Samhandling, koordinering, brukermedvirkning, observasjonskompetanse, etikk, 

verdier…
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Struktur for tverrfaglig 
samarbeid
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Ulike faglige perspektiv

Samarbeid som ivaretar hele 
mennesket

Felles forståelse og retning

Kultur

«Der skal ikke stor skarpsindighet 
til for å innse, at når to mennesker 

drøfter en ting sammen, må der 
komme mer ut derav enn om hver 

tenkte alene for seg.»

Alexander Kielland



Hva er oppfølgingsteam?
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• Består av personens tjenesteytere

• Ikke et nytt spesialteam med faste ansatte

• Koordinator lede teamet

• Fastlegen medisinskfaglig 
koordineringsrolle 

Øvrige tjenester 
som NAV, skole, 
barnevern etc.

koordinator

omsorgstjenesten
fastlege

sykehus
Juridiske rammer jfr lovkrav om  
individuell plan og koordinator



Forholdet til andre team, koordinatorfunksjonar
og tenester? 

Tjenesteyting og koordinering 
rundt den enkelte

Fastlegens medisinskfaglige 
koordineringsrolle

Spesialisthelsetjenestens 
rolle

Helsedirektoratet 16



Sterkere lederforankring av koordinering og 
teamarbeid 

Samhandling på tvers av fag, nivåer 
og sektorer fordrer sterk 
lederforankring!!

• Tydelig mandat  
• Lederstøtte og opplæring  for 

koordinator
• Kunnskap om regelverket for IP og 

koordinator 

«Uten lederstøtte oppleves  
koordinatorrollen som en 
tilleggsoppgave» 
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PILOT FOR STRUKTURERT 
TVERRFAGLIG 

OPPFØLGINGSTEAM
2018 - 2021



Hva er målet med piloten?

Bruker/pasient:

• Bedre resultat
• Bedre funksjon
• Bedre opplevd kvalitet

Kommune/tjenestene:

• Forebygge eller utsette behov for kommunale tjenester
• Redusere unødige sykehusopphold
• Bedre samarbeid på tvers
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Hva skal være på plass i løpet av piloten? 

• Struktur for tidlig identifisering av personer med risiko
Nytt verktøy for forebyggende risikokartlegging er i bruk

• Koordinatorrollen er tydeliggjort og styrket

• Kompetanse brukes på tvers

• Aktiv brukerdeltakelse i utforming av tjenestene
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