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13.06.2012 
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Forfall: 

Adm. dir. Sigrun Vågeng, KS 
Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS 
Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson, Oslo kommune  
Rådmann Tor Arne Gangsø, Vågå kommune 
Kommunaldirektør Per Haarr, Stavanger kommune 
Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae 
Adm.dir Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF  
Direktør for Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen 
Direktør for fylkeslinjen i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud 
Dep.råd Eivind Dale, KRD 
Dep.råd Ingelin Killengreen, FAD   
Eksp.sjef Petter Øgar, KTA, HOD 
Eksp.sjef Cathrine Meland, SHA, HOD 
Eksp.sjef Jon Olav Aspås, FHA, HOD 
Eksp.sjef Ole T. Andersen, ADA, HOD 
Eksp.sjef Kari Sønderland, HRA, HOD 
Eksp.sjef Frode Myrvold, EIA, HOD 
Leder av Nasjonalt nettverk for samhandlingsreformen, Tor Åm, HOD 
 
Kommuneoverlege Hege Basmo, Hamar kommune  
Dep.råd Trond Fevolden, KD   
Dep.råd Ellen Seip, AD 

  

Møteleder: Dep.råd Anne Kari Lande Hasle 

Referent: Aina Strand 

Observatører: HOD: Elisabeth Salvesen, Stein Johnsen, Tone Hobæk, Nina Husom, 
Cathrine Slaaen, Tor Eid 
Helsedirektoratet: Jon Hilmar Iversen, Fredrik Hanssen 

 

1) Innledning og referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 28. mars godkjent, med noen justeringer i punkt 2 om status for 
inngåelse av avtaler. 
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2) Tilbakemeldinger fra gruppens medlemmer 
 

KS: 
 KS har vært pådriver for å få på plass samarbeidsavtalene og har etablert støttefunksjoner 

sentralt. Ferdigstilling av avtalene frem til 1. juli er i rute, selv om tidsrammen er 
krevende. Det er nå ryddet opp i uenighetene i noen kommuner i Nord-Troms og 
Finnmark rundt første del av avtalene. I Finnmark tas inn en protokolltilførsel om videre 
arbeid med sykestuefinansieringen. Problemstillingene knyttet til sykestuene er ikke 
endelig løst. 

 Kommunesektoren har lagt ned stor innsats og strukket seg lagt for å ta i mot 
utskrivningsklare pasienter raskere. Det er usikkerhet om samme omfang kan 
opprettholdes utover året. Kvalitet må ikke gå på bekostning av kapasitet.  

 Oslo har sammenliknet antall utskrivningsklare så langt i år med 2011, og tallene viser en 
markant økning på 75% i antall utskrivningsklare. Samtidig er overliggertiden i sykehus 
redusert fra 5 dager til 0,24 dager. I Stavanger-området meldes om aktivitetsøkning på 
omlag 7,5 pst både for innskrivninger/kommunal medfinansiering og for utskrivninger. 

 I kommunene er det bekymring om sengekapasiteten i HF tas ned tilsvarende.  
 Det er observert svikt i rutiner ved håndtering av utskrivninger både i kommunene og i 

helseforetakene, men det blir stadig bedre. Erfaringene er at bruk av elektronisk 
meldingssystem reduserer feil betraktelig. Det er ønskelig med bedre retningslinjer om 
forsvarlighet ved utskrivninger, og en felles strategi om pasientflyt og forløp.  

 I Stavanger er det registrert at ca 15 pst av varslinger om utskrivninger blir omgjort. Dette 
forholdet bør følges opp i lys av anslaget over volum og finansiering som er lagt til grunn.  

 For kommunene er det fortsatt usikkerhet om nivået på oppgjørene, siden mange ikke har 
fått fakturaer fra helseforetakene ennå.   

 KS vil presentere en FoU om utskrivningsklare pasienter i august. KS har også opprettet 
en ”logg” hvor kommunene kan rapportere inn situasjonen. Det er også bestilt en FoU om 
administrative kostnader ved reformen. 

 
Fylkesmannen 
 Inntrykket er at det er ro rundt reformen, og at finansieringsordningene virker. Men det 

observeres store lokale variasjoner mellom kommuner og helseforetak; i hvordan dialogen 
mellom partene fungerer, og i ulik innfasing av reformen.  

 Det stilles spørsmål ved om reformen påvirker ventetider til langtids sykehjemsplass. 
 Fylkesmannen vil få på plass et system for å følge og vurdere om tilbudet er faglig 

forsvarlig. 
 Fylkesmennene peker på kvalifisert kompetanse i kommunene som en stor utfordring. KS 

kommenterer at det ikke alltid er de mindre kommunene som har de største problemene og 
at de ofte samarbeider når det er kompetanseutfordringer. KS jobber aktivt for å styrke 
kompetanse, og spesielt sykepleierkompetanse i kommunene. Samarbeid om veiledning 
mellom helseforetak og kommunene er viktig for kompetanseheving i kommunene. 

 
De regionale helseforetakene 
 Styrene vil behandle avtaleforslagene før sommeren.  
 Jf. at det fra kommunehold nå anføres bekymring om økning i innleggelser, viser 

RHF’ene til at de har fulgt opp anmodningen om ikke å ta ned kapasiteten selv om 
utskrivningsklare pasienter skrives ut tidligere. På sikt vil kommunal medfinansiering 
bidra til reduksjon av døgnkapasiteten, og den faglige utviklingen går i retning av at en 
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større del av volumet går fra døgn- til poliklinisk behandling. Det er viktig med dialog 
mellom HF og kommuner om endringer i kapasitet. Lokalpolitisk kan reduksjon av 
sengeplasser være en krevende oppgave for HF’ene.  

 Det vises til at en utskrivningsklar pasient også er en innskrevet pasient, og at det også er 
nødvendig å samarbeide mellom helseforetak og kommuner for å bedre kvaliteten i 
henvisnings- og innskrivingsrutinene. 

 
Helse- og omsorgsdepartementet 
 Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Inntrykket så langt er at det etableres færre ØH-senger 

enn planlagt for 2012. Det er enighet om at det er behov for et felles arbeid for å 
videreutvikle kriteriene for ordningen slik at kommunene ikke etablerer tilbud uten 
tilstrekkelig robusthet og bærekraft. Helsedirektoratet vil legge frem en vurdering av ØH-
kriteriene til neste møte i september, og blant annet se på retningslinjene i lys av krav til 
beredskap og egnede pasientgrupper. Kommunene ønsker slike kriterier.  

 
 Psykisk helse. Arbeidet med økonomiske virkemidler for rus og psykisk helse vil bli 

omtalt i St.meld om rusmiddelpolitikken (lagt frem 22.juni). Les mer på HODs nettsider.  
 Gode uavhengige datakilder som grunnlag for bruk av økonomiske virkemidler er et 

viktig premiss.  
 Selv om Opptrappingsplanen for psykisk helse har bidratt til at tjenestene i langt større 

grad ytes i kommunene, er langtidsliggere og utskrivningsklare fortsatt en stor utfordring. 
Det er store lokale variasjoner i organiseringen av tilbudet, og det er behov for å 
tydeliggjøre ansvarsflatene.  

 KS ber om at psykisk helse kommer opp som tema til høsten. 
 

 Følge-evalueringen. NFR har vurdert søknadene i den første utlysningen og tildelt 25 mill 
kroner til tre forskningsprosjekter. Les mer på Forskningsrådets sider 
 

 Nasjonal tvisteløsningsnemnd er opprettet, og nemnda vil ha et felles oppstartsmøte før 
sommerferien. Foreløpig er det ikke innmeldt saker. 

 
3) Orientering fra Nasjonalt nettverk 

 Behov for bedre kvalitetssikring av rutiner ved utskrivning fra sykehus, jf ovenfor 
 Det må tydeliggjøres at samhandlingsreformen også omfatter psykisk helsevern, og 

mange etterlyser at dette skal omfattes av de økonomiske virkemidlene, jf ovenfor 
 Registrerer økt oppmerksomhet om folkehelse i kommunene. 
 Erfarer at dialogen mellom RHF’ene og KS regionalt blir bedre og tettere. 

 
 
4) Orientering om tertialtallene for kommunal medfinansiering og 
utskrivningsklare pasienter, ved Helsedirektoratet, Fredrik Hansen 
 
Det ble gitt en muntlig orientering om status for 1.tertial-rapporteringen og vurderingen 
av tallene. Les mer på HODs nettsider. 
 
Hovedbudskapet er at tallgrunnlaget er reliabelt, men at det i det videre vil være behov 
for kvalitetssikring av tallmaterialet og bedre rapporteringsrutiner knyttet til månedlige 
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innmeldinger og makrotall for den enkelte kommune. Rapporteringen er lukket 24.mai 
for første tertial.   
 
Registreringen viser høyere aktivitetsnivå enn anslagene, og at hovedtendensen er at 
finansieringsordningene virker etter hensikten. 
 
KS kommenterte at etterberegningen er viktig. Variasjonene mellom anslag og faktisk 
forbruk kan være krevende for kommunesektoren. Men viktig følge utviklingen over tid 
før man konkluderer. 
 
Tallene, og sammenlikning mellom ulike kommuner, gir grunnlag for en refleksjon av 
hvordan virkemidlene brukes i kommunene. Etablering av døgntilbud for øyeblikkelig 
hjelp vil ikke være tilstrekkelig som kommunalt alternativ. Kommunene må se 
nærmere på forhold som innskrivingspraksis, samarbeid med fastlegene hvor revidert 
forskrift vil kunne bidra til bedre rutiner i kommunene samt økt satsing på forebygging 
og folkehelsetiltak. 
 
 
5) Orientering om arbeidet med fastlegeforskriften, ved Petter Øgar, HOD 
Det har vært dialog med KS, Oslo kommuner og Legeforeningen. Det vil bli  justeringer 
av forslag i høringsnotatet. Forskriften vil tre i kraft fra 1.1.2013, men vil bli fastsatt i 
god tid før dette, slik at kommunene får tilstrekkelig tid til forberedelser. 
  
Forskriften er en plattform, men annet utviklingsarbeid er like viktig, blant annet 
hvordan det praktisk legges til rette for å få flere fastleger. Hvordan vil neste generasjon 
av leger, hvor det er flere, og yngre, kvinner, ønske organiseringen av sine 
arbeidsforhold? 
 
 
6) Orientering om arbeidet med stortingsmelding om digitale helsetjenester, 
ved HOD, Tor Eid 
Orientering, jf vedlagte presentasjon  
 
KS la ved et notat til saken (jf vedlegg, og ba om at den tas opp til diskusjon på et senere 
møte. 
 
7) Eventuelt 
Helsedirektoratet orienterte kort om arbeidet med det forvaltningsmessige følge-med-
opplegget, hvor direktoratet har levert et faglig innspill til HOD som del av 
budsjettforberedelsene.  
 
Neste møte holdes 12. september kl. 1400 
 

Møteplan: 
  Tentative forslag til tema – kan bli justert underveis: 
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12. september  

Kl 1400‐1600 

 

 Status for iverksetting av reformen, følge‐med‐opplegget 

 Orientering om praksis for utskrivningsklare pasienter  

 Kriterier for døgntilbud for øyeblikkelig hjelp (Hdir) 

 Elektronisk samhandling 

 Orientering om arbeidet med st.meld om kvalitet og pasientsikkerhet (HOD) 

 Oppfølging av st.meld om rusmiddelpolitikken, de økonomiske virkemidlene 
 

24. oktober 

Kl 1000‐1145 

 Samarbeid KD‐HOD‐KS om å styrke grunnutdanningene for helse‐ og omsorgsfag 

 Orientering om 2.tertial‐tallene 

 Utvikling av rehabiliteringsfeltet 

 Psykisk helse og samhandlingsreformen, herunder utskrivningsklare i psykisk 
helsevern  

 NFR; følge‐evaluering av samhandlingsreformen 
 

12. desember  

kl 1400‐1600 

 

  Faste punkter på hvert møte vil være  

 Orientering og tilbakemelding fra gruppens medlemmer 

 Orientering fra Nasjonalt nettverk for samhandlingsreformen 

 Aktuelle saker 

 
 
 









IT helse- og omsorgssektoren 
Stortingsmelding 

  

Nasjonal koordineringsgruppe for samhandlingsreformen 

13. juni 2012 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Innspill og forankring 

• ”Helsetjenester i en digital hverdag” 
(arbeidstittel) - legges frem 2012 

• Embetsgruppe fra AD, FAD, NHD, KRD og 
HOD 

• Prosjektorganisert med sekretariat i HOD 
• Dialogkonferanser 
• Møter med aktørene 
• Bestillinger 
• ehelse.regjeringen.no 

 
e-helse 2 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Utfordringer 

• For lite helhetstekning 
• Høy kompleksitet og lav endringsevne 
• For lite deling av informasjon  
• Få innbyggertjenester 
• Styring (og prioritering), organisering og 

finansiering 
 
 

e-helse 3 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Mål e-helse 

• Enkle og trygge digitale tjenester for 
befolkningen 

• Effektiv elektronisk samhandling og enkel 
tilgang til informasjon 

• Helseregistre med relevante data av høy 
kvalitet og god tilgjengelighet 

• Effektiv og koordinert styring av IT-
utviklingen 
 

e-helse 4 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Fastlege, 
tannlege, 

m.fl 
Legevakt Sykehus Rehabilitering Kommune 

Dagens situasjon 

• Manglende samhandling på tvers 

e-helse 6 

Pasientforløpet 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Dagens situasjon vs fremtiden? 

e-helse 7 

1000- vis av systemer Konsolidert systemportefølje 
1 per område (Eks EPJ + PAS) 

VS 



Dagens situasjon vs fremtiden? 

13 aktører = 13*(13-1)/2= 78 koblinger 
1 aktør til = 14*(14-1)/2 = 91 koblinger 
100 aktører = 4950 koblinger 
+ to versjoner av hver kobling = 78*2 = 156 

”Samhandlingsplattform” 
VS 

13 aktører = 13 koblinger 
1 aktør til = 14 koblinger + ESB 
100 aktører = 100 koblinger 
+ to versjoner av hver kobling = 13*2 = 26  
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