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• Bedre helse i befolkningen med sammenhengende innsats fra forebygging til 
spesialiserte helsetjenester

• Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer

• Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til 
pasientbehandling

• Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Hvor skal vi?



Befolkningsrettede helsetiltak / forebygging

Individualisert

Standard program 
for oppfølging

Støttet egenomsorg

«Pakkeforløp»

LEON / BEON (Laveste/beste effektive omsorgsnivå)



Andre aktører

Samarbeid – mellom hvem?

Bruker/pårørende

KommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten



• Hva kjennetegner arbeidsmåtene i ulike 
subsystemer?

• Hvilken koordineringsmekanismer finnes 
mellom og internt i systemene? 

• Hvilke konflikter og uklarheter oppstår? 

Lerum & Frich. Normative assumptions in integrated care: A conceptual discussion, 2012.

Vassbotn et al. Ikke publisert. 



• Ulik organisering i spesialist- og primærhelsetjenesten

• Ulike faglige ståsted / arbeidsmåte / tilnærming

• Ulike finansieringssystem

• Ulike tekniske løsninger 

Hindre



Linkage

Coordination

Integration



Om regional utviklingsplan 

Fem satsningsområder:
1. Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
2. Samarbeid om de som trenger det mest - integrerte helsetjenester
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste



Pasient              «Medlem»? 

Batalden et al. Coproduction of healthcare service. BMJ Quality & Safety, 2016.



Batalden et al. Coproduction of healthcare service. BMJ Quality & Safety, 2016.



• Brukerstyring

• Digital oppfølging

• Videokommunikasjon / e-konsultasjoner

• Hjemmesykehus

• Koordinatorer

• Team

• Delt informasjon



Bedre samarbeid

Gittell JH et al. Interprofessional practice and relational coordination: improving healthcare through relationships. Journal of Interprofessional Care 2013; 27: 210-3. 

Tilgang til relevant informasjon 

Møteplasser for formell og 

uformell koordinering

Anerkjennelse

Teknologi

Relasjoner
• Felles mål
• Delt kunnskap
• Gjensidig respekt

Kommunikasjon
• Hyppig
• På rett tid
• Presis
• Problemløsende





Mulighet for bedre samarbeid?



Virkemidler

• Organisatorisk

• Teknologisk

• Økonomisk

• Ledelse

• Juridisk




