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Fint med bro 



Fint med bro 
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Fint med bro 
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En bro – tre etasjer
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Strategisk

Ledelse

Faglig



Mål

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 



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 



Dette klarer vi ikke uten gode broer
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Strategisk

Ledelse

Faglig



Nye arbeidsmåter – og litt teknologi



Utadvendt  –oppgaveoverføring til kommunen
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• vi trener oss på å slutte å si at 
x % av oppgavene overføres til 
kommunen



Fra oppgaveoverføring til kommunen til 
oppgaveoverføring til pasient
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• Fra kalenderstyrt til 
brukerstyrt

• Fra fysisk til andre kanaler

• 30% ?





Brukerstyring – sykehus når du trenger det 
1 2 3



Det mest potente 
virkemiddel

for å håndtere 
kapasitet

En innovasjon som 
sprer seg



Vi bygger broer hjem til pasienten med to team som 
ikke snakker så veldig mye sammen. Er det lurt?
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Kanskje?
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Kompleksitet x kompleksitet x kompleksitet……



• like byggeklosser og samme stikk-kontakter

• toveis trafikk

• hvem som bruker broene til hva
• NB: ikke kortslutte tjenestenivå

• En diskusjon for helsefellesskapene!

Men
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Samarbeid om de som trenger det mest går ikke uten 
helsefellesskap?
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Noe er teknologi – det meste er samarbeid
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• Hjemmesykehus ≠ hjemmesykehus

• Pasientsentrert helsetjenestesteam

• FACT team

• Felleskonsultasjoner

• Videoutskriving

• Alltid hjemme først?



Tre satningsområder til
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• Redusere variasjon

• Ta tiden tilbake

• Forskning og innovasjon for en 
bedre helsetjeneste



Snart får vi samlede data for all helsetjeneste



Blant multisyke har 61 % hjertesvikt

Siste 2 år:
Alle er hos fastlegen - hver 14. dag
50% har hjemmetjenester
75% akuttinnlagt- 528 000 liggedøgn



Ta med et hvitt flagg – and ask not what the kommune 
can do for you
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