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Observatører:  

 
Helsedirektoratet: Jon Hilmar Iversen 
HOD: Hanne Lundemo, Maren Skaset, Are Forbord, Nina Husom, 
Per Aubrey Bugge Tenden 
 

 
 
Presentasjon ny statsråd 
Ny statsråd Bent Høie og ny statssekretær Lisbeth Normann orienterte om veien videre 
for samhandlingsreformen etter regjeringsskiftet. Det er bred politisk enighet om 
utfordringsbildet og om målene om mer forebygging, flere tjenester nær der folk bor og 
bedre samhandling. Høyre/FrP har et sterkt eierskap til reformen og ønsker i all 
hovedsak å videreføre den med de virkemidlene man har i dag. Den nye regjeringen 
ønsker noen justeringer. Regjeringsplattformen slår fast at kommunal medfinansiering i 
sin nåværende form skal reverseres. Men det er ikke besluttet når dette skal skje.  
Regjeringen ønsker også å sette et sterkere fokus på rehabiliterings-/ kronikerfeltet og 
økte kompetansekrav i kommunene. Statsråden understreket betydningen av å holde 
oppe trykket på arbeidet med reformen.  
 

- KS: positive til en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet 
- KS: beroliget av at ordningen med kommunal medfinansiering ikke reverseres fra 

2014. Det er viktig med en evaluering før ordningen reverseres. Ordningen må 
erstattes av et tilsvarende insentiv. 

 
 
Presentasjon av nye medlemmer i Nasjonal koordineringsgruppe 
Tove Strand, Oslo universitetssykehus HF, Per Martin Knutsen, Helgelandssykehuset 
HF og Hans Stenby Helse Vest RHF er kommet inn som nye medlemmer i gruppen, for 
å styrke spesialisthelsetjenesten.  
 

- KS: Det er fint med en bredere representasjon fra spesialisthelsetjenesten i gruppen, 
men spørsmålet er om utvidelse av gruppen med HF/RHF medlemmer bidrar til en 
skjevfordeling stat vs kommune. Intensjonsavtalen ligger til grunn for sammenset-
tingen av gruppen, og spørsmålet er om sammensettingen slik den er nå strider mot 
intensjonsavtalen.  

 
Oppfølgingspunkt: Det forberedes en drøfting av sammensettingen av gruppen til neste 
møte.  
 
Tilbakemelding fra gruppens medlemmer 
KS 

- Det har vært krevende forhandlinger mellom HF og kommunene når det gjelder 
å få på plass samarbeidsavtalene. Partene opplever ikke at de er likeverdige, man 
har ulike forutsetninger og det har vært stort tidspress. Vi må være klar over at 
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særlig små kommuner strever med   å kunne stille  juridisk kompetanse. Videre 
oppleves det vanskelig å sette avtalene ”ut i livet”.   

- Vedr. legevaktssamarbeidet: det oppleves uklart hvilken kommune som skal 
betale for utskrivningsklare når pasienten ikke har fast bopel. Dette er en 
utfordring i alle interkommunale legevaktordninger der vertskommunen blir 
sittende med regningen og særlig utfordring i Oslo-/Akershusområdet pga. 
kvantitet 

- Vedr årsavregning Hdir knytter det seg to problemstillinger: 
o Korreksjon knyttet til enhetsprisen på DRG. Man må se på om dette får 

en effekt for kommunal medfinansiering. Spørsmål om det formelle 
grunnlaget for dette og om det evt bør kunne stilles krav til en 
etterberegning 

o Antall DRG poeng har gått ned pga endringer i organiseringen av HF og 
derigjennom rapporteringspraksis på statlig side. Bør det kunne stilles 
krav om at staten dekker dette? 

 
Oppfølgingspunkt: HOD v/SHA og EIA følger opp dette.  
 

- KS informerte at de har nedsatt en gruppe som skal jobbe med 
IKT/fagsystemet. Det er ikke tilpasset samhandlingsreformens krav. 

 
 
Helse Midt RHF 

- Samhandlingsreformen dreier seg også om spesialisthelsetjenesten. Avtalene er 
et viktig og nødvendig virkemiddel i så måte 

- Samarbeidsorganene fungerer bedre og løser problemer på en god måte 
- Fortsatt kulturelle utfordringer. Dette løses ved hjelp av tid og ikke med flere 

oppgaver 
 

- KS: Viktig å få på plass gode hospiteringsordninger. Kan bidra til å bryte ned 
kunnskapsbarrierer. Viktig med etter- og videreutdanning. 

 
 
Oslo universitetssykehus HF 

- Etterlyste økt fokus på kompetansedeling/ -overføring og mulige 
finansieringsmodeller 

 
 
Orientering fra Nasjonalt nettverk for samhandlingsreformen 
 

Tor Åm, leder av Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlings-
reformen, orienterte kort om temaer som har vært tatt opp i nettverket denne 
høsten. Noen av temaene ønskes det et større fokus på: 

- Reformens forhold til NAV – hvordan få til et bedre samarbeid som vektlegger 
arbeid som et helsebringende tiltak? 
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- Implementering av folkehelsemeldingen oppleves i stor grad for separat fra 
samhandlingsreformen. Det forslås at man forankrer oppfølgingen av dette både 
i koordineringsgruppen og i nettverket. 

- Ny regjeringen har varslet en økt satsning på aktivitet i spesialisthelsetjenesten. 
Hvilke konsekvenser kan det få for kommunene? 

- Spesialisthelsetjenestens rolle i reformen. 
- Koordineringsgruppen kan bruke nettverket dersom det er temaer man ønsker å 

se nærmere på. 
 

- Helse Midt RHF/Daniel Haga: Når det gjelder å tenke rundt virkemidlene knyttet 
til psyk/rus kan nettverket benyttes.  

 
 
Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og legetjenesten v/ 

Hege Raastad Basmo 
 
Jon Hilmar Iversen delte ut informasjonsark om omfanget av tilskudd gitt til etablering 

av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene.  
  
Hege R. Basmo: Ca. 200 kommuner har fått tilskudd til å etablere tilbudet. Prosessene 
bærer preg av at dette fortsatt er nybrottsarbeid både som forhandlingsprosess og 
etablering av en ny tjeneste med endrede ansvarsforhold. Det er bekymring rundt 
forhandlinger om legetjenestene i tilbudet.  RHF/HF-ene gikk kategorisk ut sist vinter 
om krav til legetjenesten og legeforeningen har gitt ut en veileder der første versjon 
feilaktig fastslo en enighet med KS som ikke var korrekt. Teksten ble rettet etter at KS 
tok dette opp med legeforeningen og korrekt versjon ligger på legeforeningens 
hjemmeside. Begge disse faktorene har bidratt til at det er vanskeligere å vektlegge 
lokale forhold rundt det konkrete tilbudet som skal etableres.  KS og legeforeningen 
har satt ned en partssammensatt gruppe som skal drøfte enighet og uenighet.Jf 
nettsidene til KS om denne saken: http://ks.no/tema/Helse-og-
velferd/Samhandlingsreformen/Bruk-av-legevakt-i-tilknytning-i-kommunalt-
oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud/  
 
KS etterspurte status for arbeidet med akuttmedisinforskriften. Cathrine Meland 

(ekspedisjonssjef i HOD) svarte at dette arbeidet vil komme på en høring før jul. 
KS forventer å bli koplet på arbeidet med akuttforskriften.  

 
 

Ny kommunerolle v/ Petter Øgar 
 
Presentasjon ved ekspedisjonssjef Petter Øgar (vedlegg 1). 
 

- KS: forståelsen i presentasjonen sammenfaller med KS sin oppfatning. 
- KS:  Stor variasjon mellom kommunene og mellom HF’ene. 
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- Hege R. Basmo: Samhandlingsreformens dokumenter peker på  den nye 
kommunerollen, men hva med den nye spesialisthelsetjenesterollen? 
Endringsbehovene i spesialisthelsetjenesten er undervurdert. Helsetjenesten som 
helhet må utvikle seg i takt. Likeverdighet er et grunnelement i denne utviklingen.  
 

Oppfølgingspunkt: Den nye spesialisthelsetjenesterollen og utviklingen av 
helsetjenesten som helhet tas opp som tema i neste møte.  
 

- Helse Midt/ Daniel Haga: advarte mot at kommunene oppretter tilbud som ikke 
blir benyttet fordi disse tjenestene ikke dimensjoneres tilstrekkelig med legetilsyn. 

 
 

Rehabiliteringstilbudet v/ Tor Arne Gangsø 
 
Det meldes om uklare forventninger og ansvarslinjer mellom partene. Man bør jobbe 

med og diskutere forventningene til hverandre. Regjeringen har varslet en 
opptrapping. KS vil bidra inn i dette. Viktig budskap er at man ikke må bygge ned 
i spesialisthelsetjenesten før man har bygget opp i kommunene. Dette innebærer 
en aksept av duplisering av tilbud i kortere perioder.  

 
Det ble også påpekt at slik inntretningen er på Kostra-tallene i dag, synliggjøres ikke 

effekten av rehabiliteringsplasser. Plassene fremstår som dyre sykehjemsplasser. 
KS: Det har ikke nødvendigvis vært en nedbygging, men heller en økning i spesialisert 
rehabilitering og dag/poliklinisk rehabilitering. Det er en utfordring når 
spesialisthelsetjenesten omstiller fra døgntilbud til dag/poliklinisk tilbud, med konsekvenser 
for kommunenes tilbud (noen må ”ta seg av resten av døgnet”). 

- Helse Midt/Daniel Haga: viktig at man tar inn over seg at det kan være en endring 
i behov 

 
 
Orientering om den nasjonale tvisteløsningsnemnda v/ Kari Sønderland 
 
Helserettsavdelingen i HOD har hatt et møte med leder i tvisteløsningsnemda. 

Følgende blir meldt tilbake: 
• Viktig at nemnda gjøres kjent for folk som jobber i/med helse-/ omsorgs-

tjenestene i kommunene 
• Viktig at sakene forberedes på en god måte av partene. Dette gjøres ikke godt 

nok i dag. Hjemmesidene til nemnda gir en ”oppskrift” på hvordan sakene skal 
forberedes av partene. 

 
Mange av sakene i tvisteløsningsnemnda nå dreier seg om utskrivningsklare 

pasienter. Nemnda kan brukes til mye. Det er ønskelig med et møte med KS der 
nemndas arbeid og nettsider gjøres kjent. 
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S h dli f  kk  Samhandlingsreformen snakker 
om en ny kommunerolle – hva 

innebærer dette?innebærer dette?

Nasjonal koordineringsgruppe, 
01.11.2013
Petter Øgar

Helse- og omsorgsdepartementet

Petter Øgar



Ny kommunerolle -
forventningene

• Komiteen viser til at en ny rolle for Komiteen viser til at en ny rolle for 
kommunehelsetjenesten med 
utvidet ansvar for forebygging, ygg g,
diagnostikk, behandling og 
habilitering/rehabilitering er g g
bærebjelken i 
samhandlingsreformen

Innst. 212 S (2009-2010) Innstilling fra helse- og 
omsorgskomiteen om samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet

g g
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Ny kommunerolle – hva kan 
d t i b ?det innebære?
• Nye oppgaver:Nye oppgaver:

– Lovpålagte
– Selvpålagte
– Som følge av faglig-teknologisk utvikling

• Endret omfang av eksisterende oppgaver 
( l d i )  d  (volumendringer), endret 
oppgaveprioritering

• Endrede arbeidsmåter• Endrede arbeidsmåter
• Nærmere omtalt i St.meld. Nr. 47 (2008-

2009) kapittel 6

Helse- og omsorgsdepartementet

2009) kapittel 6

18. november 2013Tittel på presentasjon3



St.meld. Nr. 47 (2008-2009) 
kapittel 6
• Kommunale lærings- og mestringstjenesterg g g j
• Tverrfaglige team
• Behandling av pasienter før, i stedet for og etter 

sykehusinnleggelsesykehusinnleggelse
• Helseovervåking
• Folkehelsearbeid
• Arbeid med kommunale planer
• Arbeid med samarbeidsavtaler

St k  f b i b id t• Styrke forebyggingsarbeidet
• Bedre legetjenestene
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HuskHusk
1) Mange helse- og omsorgsoppgaver vil 

ansvarsmessig til enhver tid ligge i ansvarsmessig til enhver tid ligge i 
grenselandet mellom kommunenes 
helse- og omsorgstjeneste og g g j g
spesialisthelsetjenesten, og 
ansvarsdelingen må løses ut fra lokale 
forhold hvor nødvendig faglig forhold hvor nødvendig faglig 
kompetanse er en av hovednøklene.

2) Tjenesteendringer og omstillinger i de to 
nivåene bør/må skje synkronisert.
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Helse- og omsorgstjenesteloven           
– hva endrer rolle og ansvar her?hva endrer rolle og ansvar her?

• Profesjonsnøytral lov, men krav til forsvarlighet og 
systematisk kvalitets- og sikkerhetsarbeid

• Suppleres med forskrifter, faglige retningslinjer, veiledere og 
kvalitetsindikatorer (Helsedirektoratet)

• Krav om å sørge for pasientinnflytelse og koordinator for 
pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenesterpasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester

• Skal ta hensyn til behovet for effektiv elektronisk 
samhandling 

• Kommunal medfinansiering  betaling for utskrivningsklare Kommunal medfinansiering, betaling for utskrivningsklare 
pasienter

• Døgnopphold øyeblikkelig hjelp innen 2016
• Plikt til å medvirke til forskningg
• Krav til forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og 

spesialisthelsetjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet6



O  i f lk h l l ?Og i folkehelseloven?

Plikter for kommunen
• Ha oversikt over helsetilstanden og faktorer som 

påvirker dennepåvirker denne
• Involvere alle sektorer
• Sette i verk tiltak
• Arbeidet skal være politisk forankret 
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K kl jKonklusjon
• Kommunene har fått nye oppgaverKommunene har fått nye oppgaver
• Det er ønske om mer forebygging og 

bedre/endrede arbeidsmåter slik at 
kommunene kan ivareta en større del av 
behovet for helse- og omsorgstjenester og 
gjennom det redusere presset på gjennom det redusere presset på 
spesialisthelsetjenesten

• Men det er ikke gjort endringer i  Men det er ikke gjort endringer i  
ansvarsdelingen mellom  
spesialisthelsetjenesten og kommunene
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