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Utfordringer for fremtidens helsetjeneste

«Dagens løsninger passer ikke 
for fremtidens utfordringer»
(Institute of Medicine, 2001)

Store fremskritt i medisinsk 
forskning og teknologi

Økende kompleksitet i 
helsetjenesten

Helsetjeneste rettet inn mot 
å dekke akutte behov

Endring i befolkningens 
behov for helsetjenester

Tjenesten dårlig organisert 
for å møte nye behov

Økonomisk press mot 
kostnadsreduksjon

Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved.



Utfordringer for fremtidens helsetjeneste

Det er behov for å tenke 
nytt og utforme en 
helsetjeneste for fremtiden.

Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved.

Store fremskritt i medisinsk 
forskning og teknologi

Økende kompleksitet i 
helsetjenesten

Helsetjeneste rettet inn mot 
å dekke akutte behov

Endring i befolkningens 
behov for helsetjenester

Tjenesten dårlig organisert 
for å møte nye behov

Økonomisk press mot 
kostnadsreduksjon

Vi ønsker helsetjenester som:
• Er sikre
• Gjør de rette tingene 

(er effektive / virkingsfulle)
• Gjør de rette tingene raskt 

(«efficiency» )
• Gis til rett tid
• Er rettferdige
• Er pasientsentrerte

?



Disposisjon

• Hvorfor er det nødvendig med en retningsendring?
• Kan vi måle retningsendringen? 
• Hvordan skape retningsendring?
• Internasjonal inspirasjon
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Omsorgstrappa

Helsefremmende og forebyggende

Personlig assistanse, praktisk bistand

Hjemmesykepleie, +/- praktisk bistand 

Sykehjem, Bolig 24/7 bemanning Rehabilitering
Forebygging
Dagsentertilbud
Transporttjeneste
Velferdsteknologi
mm.

(Lang)varige omsorgstjenester Midlertidige 
innsatstjenester

NTNUnorskhelsenett



Behandling og oppfølging av pasienter med 
kronisk sykdom

Egenomsorg
Pårørende
LikemannPLO-tjenester

Andre kommunale
tjenester

Fastlege
Legevakt

Spesialisthelsetjenesten

NTNUnorskhelsenett



År til livet  - eller liv til årene?

Leveår

Helse

Terskel for 
hjelpebehov

aTid med behov hjelp b

Mye tyder på at vi allerede lever lenger uten hjelpebehov (tredje alder). Eldrebølgen 
kommer, men ikke en tilsvarende bølge med økt behov for helsetjenester.

Spijker J, MacInnes J. Population ageing: the timebomb that isn’t? BMJ 2013 2013-11-12 23:30:47;347

NTNUnorskhelsenett

http://www.bmj.com/bmj/347/bmj.f6598.full.pdf


Sara Riggare, 2013



Pasienterfaringer sykehus 2011-2013
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Forberedelse av utskriving og samarbeid



Every system is perfectly designed to 
give exactly the results it gives.

Paul Batalden

personalseminar 20. september 2015



Utfordring! – fjerne barrierer for å øke samvalg

En av de største 
utfordringene blir her 

å spørre på en god måte
Hva er viktig for deg?

Helsepersonell Person

(Barry og Edgman-Levitan 2012)

• Diagnose
• Muligheter for behandling
• Funksjon
• ...

• Følelser
• Ønsker / håp
• Livskvalitet
• ...

Tiltak
• Opplæring i samvalg

og helsekompetanse
• Støtte 
• Samvalgsverktøy

Tiltak
• Nedtone autoritet
• Trene på å være 

en effektiv partner



Endret fokus

Dagens pasientforløp Morgendagens forløp

Struktur(org.)

Prosesser

Struktur(org.)

Prosesser

Holdninger
Verdier

”Hva er i veien med deg?” ”Hva er viktig for deg?”



Berit Neerbye

er født i 1942 og har diagnosen KOLS. I desember 
2015 amputerte hun venstre fot. Etter dette bodde 
hun i en omsorgsleilighet på et bo- og aktivitetssenter 
med daglig hjelp fra hjemmetjenesten.

Tidlig i 2016 ble Berit innlagt på sykehus pga en 
infeksiøs KOLS forverring. Når hun var 
utskrivningsklar trengte hun et korttidsopphold for å 
komme seg til hektene igjen.

Hun kom til korttidsavdelingen i Lindesnes kommune 
i april 2016, og der ble hun møtt av spørsmålet:

«Hva er viktig for deg?»



Komme meg hjem 5 10
Bli sterkere i høyre fot 3 5
Bli kvitt oksygenet 5 10

4,3 8,3

8,3 4,3 4



Endring fra 1. til 2. samtale
Opplevd nytte

EpiData Analysis Graph
  Mean: 3.50 LCL: -3.06 UCL: 10.06

Pasienter i rekkefølge
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Advarsel:
Kommune 

sammenslåing

Pasientforløp 
pågår

2017
Samling 3

Første 
samarbeids-

møte 
Bygge felles:
• PSFS
• Opplæring
• Sjekkliste
• Måling
• Felles plattform
• Forankring

2020

Fornye – Forbedre – Forenkle – Forene 

Felles pasientforløp

Bygge ny kommune:
• Bygge felles kriterier
• Bygge felles EPJ
• Bygge ny organisering og rolleavklaring
• Harmonisering av tjenester
• Bygge ny kultur
• Organisasjonsutvikling

2017 
Arbeidsgruppe
Helse og velferd

Nye Lyngdal 
kommuneAudnedal

Lyngdal





Systematisk arbeid over tid
19

1. Har vi spurt 
«Hva er viktig for deg?» 

2. Har vi samarbeidet om å 
formulere brukerens mål?

3. Har vi samarbeidet med 
brukeren om å utvikle tiltak 
for å nå målene?

4. Har vi spurt igjen for å evaluere 
om tiltakene har virket?



Personsentrert
Individuelle mål

Informert aktiv pasient

Proaktiv
Støtte til egenmestring

Elektive planer
Risikohåndtering

Helhetlig
Felles mål og plan

Koordinert, og pasient
sentrert team

PersonSentrertHelsetjenesteTeam – aktive 
ingredienser



Patient-Centred Care Team (PaCT)
NHS Lothian

Focusing the conversation on what really matters and creating personalised anticipatory care plans for people 
who frequently attend the Emergency Department and for people with complex long term conditions at high 
risk of admission to hospital.

• 33% reduction in bed 
days

• 35% reduction in ED 
attendances

• £2,400,000 productive 
gain

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPiIXK-p_dAhVKPFAKHdtRBv0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.change.org/p/dianne-feinstein-help-families-in-a-mental-health-crisis&psig=AOvVaw0lh1SGOuvKgaNucFNY10YK&ust=1536102676445113




Maureen Bisognano, IHI 
• Det jeg erfarer verden rundt når

mennesker stopper og stiller dette
spørsmålet, er at det forandrer
hvordan vi ser på hverandre.

• Det skaper en dypere mening
både for pasienter og 
helsepersonell.



24

Tjenesteleverandører

Spørre hva som er viktig

Lytte til hva som er viktig

Gjøre det som er viktig

Pasient og nærpersoner

1

2

3

Forberede seg på spørsmålet

Dele hva som er viktig

Partnerskap for handling

1

2

3

Gå videre sammen

Innhold

https://bcpsqc.ca/wp-content/uploads/2018/05/ConversationsMatterFINAL.pdf

https://bcpsqc.ca/wp-content/uploads/2018/05/ConversationsMatterFINAL.pdf


Fem anbefalte praksiser for å fremme 
tilstedeværelse og god kontakt med pasienten

Personsentrert 
forberedelse

Lytte aktivt 
for å forstå

Bli enig om hva 
som er viktig

Ta utgangspunkt i 
personens situasjon

Legg merke til og 
anerkjenn følelser

(Zulman m.fl. 2020)

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2758456?utm
_campaign=articlePDF%26utm_medium%3darticlePDFlink%26ut
m_source%3darticlePDF%26utm_content%3djama.2019.19003

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2758456?utm_campaign=articlePDF%26utm_medium%3darticlePDFlink%26utm_source%3darticlePDF%26utm_content%3djama.2019.19003


Hva er viktig for deg 
gjør en forskjell…
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