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Eller hva skal til for at de skal kunne bli det?
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Pasientene opplever sammenhengende 

tjenester på tvers av sykehus og 

kommuner

Sårbare pasienter opplever at tjenestene 

opptrer i team rundt dem

Nasjonal helse- og sykehusplan er 

regjeringens strategi for realisering av 

pasientens helsetjeneste på en 

bærekraftig måte.

NHSP
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Bedre helse i befolkningen

Bedre brukeropplevelser i 

pasienters og pårørendes møte 

med tjenestene

Bedre ressursutnyttelse 

(begrensning av samlede 

helsetjenestekostnader)

Jobbtilfredshet blant personell i 

helse- og omsorgstjenesten



Vi vil at helsefellesskapene 
skal lykkes

Hva kan dere gjøre? Hva kan vi gjøre?
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Hvor er den? Hvorfor er den der?

Og hva er den beste måten å fjerne 

eller omgå den på?
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God nullvisjon, men obs realisme. Vi må jobbe sammen om identifisering, 

analyse og håndtering av de økonomiske barrierene.



Vanlig beskrivelse  
av økonomisk 
barriere

• Et godt tiltak som det er enighet om vil gi bedre 

tjenester til prioriterte grupper, og som over tid gir lavere 

samlet ressursbruk og økt bærekraft

• Men ΔKostnader + ΔInntekter gir negativt resultat

• Konklusjon: Tiltaket iverksettes ikke, eller får liten 

utbredelse
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Hvordan jobbe sammen om identifisering, analyse og håndtering av 

slike økonomiske barrierer?



1. Identifikasjon 
og beskrivelse av 
tiltaket (den nye 
måten å jobbe på)



2. Økonomisk 
analyse

ΔKostnader + Δinntekter

For kommunen?

For helseforetakene?

For fastleger og eventuelt andre private aktører?

Hva er Δkostnader + Δinntekter for partnerne samlet 

sett?

Hvordan fordeles endringene over tid (alt samtidig, eller 

ulike utslag over flere år?)



Statens ansvar 
og logikk

Tilpasse rammevilkårene når det trengs

Men når trengs det?

Trengs det når regnestykket egentlig går i pluss for 

partnerne samlet?

Hvordan kan «shared savings» og tilsvarende tenkning 

være til hjelp for å komme forbi noen av barrierene? 

Og hvordan skal vi samarbeide når barrierene er for store til 

at de kan overkommes av partnerne lokalt?



Hva kan dere gjøre?
• Dokumentere 

tiltakene
• Gjør den samlede 

økonomiske 
analysen

• Går økonomien opp 
når dere ser på 
resultatet for 
partnerskapet totalt?

• Kommunisere med
Hdir (NHSP-
programmet)

Hva kan vi gjøre?
• Lytte og forstå deres 

endringsprosesser og 
tiltak

• Bidra til de økonomiske 
vurderingene (veiledning)

• Forberede og iverksette
endringer i de statlige
rammevilkårene når det
kreves.



Hvordan komme 
videre?

Fra brev til RHF 12.2.2021

«
Fortløpende vurdering av relevante 
finansieringsløsninger og eventuelle 
endringsbehov for nye samhandlingstiltak som 
helsefellesskapene planlegger eller etablerer.

Vi vil basere oss på tiltak som identifiseres og 
kommuniseres gjennom Helsedirektoratets 
program for oppfølging av NHSP. Tidspunkt for 
eventuell implementering av endringer må sees 
opp mot årshjulet for videreutvikling av 
finansieringsordningene og budsjettprosessen. 
«
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