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Et akutt helsefellesskap i 
Telemark

«En sammenhengende akuttkjede på 

tvers av forvaltningsnivåene»



Bestilling

• Hovedmomenter og utfordringer etter 3.5 
år

• Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

• Hvordan bringe gode prosjekter over fra 
prosjekt til ordinær drift/varige strukturer 
og videreutvikling



Akuttkjedeprosjektet

«Norges beste akuttkjede» 



Film
https://www.youtube.com/watch?v=
V2z-cjzAWH0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=V2z-cjzAWH0&feature=youtu.be


Prosessen

Kartlegging Visjon

Målsetting

Gap-analyse

Utarbeidelse

av

handlingsplan



Kartleggingen
tverrfaglige- alle ledd – begge forvaltningsnivåer

Det var stort behov for bli bedre kjent med 
hverandre for å jobbe godt sammen, danne 
oss en felles virkelighetsoppfattelse!



Felles innsikter



Hovedinnsikt
Manglende tillitt og anerkjennelse 

Aktørene i akuttkjeden har uavklarte 
forventninger til hverandre. De stoler ikke på 
hverandre eller hverandres vurderinger. Dette 
resulterer i at pasientene undersøkes unødvendig 
mange ganger. Dette gjelder både utenfor og 
innenfor sykehuset.



Standardisering gir gode 
pasientforløp 

De standardiserte flytene gir en raskere og 
riktigere behandling og mindre variasjon i forløpet. 
Ikke-standardiserte pasientforløp kan være 
belastende for pasienten, og medfører svikt i 
behandlingsforløpet samt bortkastet tid og 
ressurser i alle ledd. 



Samhandlingsverktøyene -
må oppleves som nyttige

• App

• Pasientens følgeskjema

• ISBAR

• KS læring

• Akuttsekken



Hva mener vi er viktigst?

• God og tydelig prosess

• Holdningsarbeid! 

• Strategisk forankring - opp og ned og på tvers

• Verktøyene er til hjelp i direkte pasientbehanding, men 
også nyttig i arbeidet med å oppnå likeverdighet og 
annerkjennelse

• Definisjonsmakt i gruppa, ikke på HF’et, ny måte å 
samarbeide på.

• Alle må forstå at de er en del av en større helhet, til 
pasientens beste. 

• Tilrettelegge for neste ledd i kjeden

• Ildsjeler



Samskaping
til pasientenes beste



Status oktober 2019:
- Samhandlingsverktøyene er revidert

- Flyter inne/ute er revidert

- 250 akuttsekker levert til kommunene 

- 16 av 16 kommuner er frivillig med

- De første leddene er sterkt engasjert

- Kommunene har gjort det til sitt eget……

- Tjenesteavtale 11 er revidert og fylt med

innhold



Status oktober 2019:
• Samarbeid med KS læring etablert 

Læringspakker  -alle kommunene er i gang

• Mer enn 1200 ansatte er kurset – noen hundre gjenstår i disse dager

• Eksempel Seljord kommune- 3.000 innbyggere 

• 2 instruktører 

• 140 gjennomført med kompetansebevis

• Fastleger og legevakter 

• AMK, ambulanse , akuttmottak/spesialister 

• Samhandlingen i akuttmottaket og «innover» utfordres

Oppstart for alle i uke 43



• Utvikle det trygge samarbeidet videre

• Lage instruksjonsvideoer for flytene

• Utvikle akutte psykiatriflyter

• «Måle» utviklingen – KPI’er - FoU

• Bidra aktivt til at erfaringene kan spres

• inn på utdanningsinstitusjonene, USN, vidergående

• Bidra i utvikling av felles IKT-løsninger – integrasjon A-Epj /AMK+ andre

• Avslutning av prosjektet Q2-2020

• Ta i bruk utenfor Telemark?

• Godt utgangspunkt for andre samhandlingsområder

Veien videre…. 



Det handler først og fremst om å legge til rette for 
at gode fagfolk kan jobbe prestisjefritt og 
likeverdig sammen til pasientenes beste….. 

Og så er det så mye morsommere å jobbe sammen!


