
Fra parter til partnere

Et tverrfaglig samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
«Sammen blir vi gode» 

Anita Vangen, Teamleder Tverrfaglig vurderingsteam (TVT) – Sør-Varanger kommune

Kristin J. Pedersen, Samhandlingskoordinator – Klinikk Kirkenes

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Si litt om oss og litt om teameneTverfaglig samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenestenVi vil fortelle litt om hvordan vi har jobbet fra å være parter til å bli partnere. I denne prosessen har vi erfart viktigheten med å jobbe praktisk sammen. 
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Kirsti Ollila- Avd. Leder
Grethe Bernardsen- Fagutvikling
Ikke på Bildet:
Drude Bratlien- Fastlege
Mia Josefsen
Mette Nødtvedt- Avd. Ledere





19 kommuner
Landareal:  45 755 km²  
Innbyggertall:  75 863 (2019) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byttes ut med vinterbilde og settes etter lysbilde 4



Landareal
3 459 km² 

Innbyggertall
10 156 

Administrasjonssenter
Kirkenes 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Langstrakt kommune. 6 HBO baser – 101 km fra Kirkenes til Bugøynes. Kirkenes til Vaggetem 87, 8 km.Kommunevåpnet symboliserer:3 stammers møte3 rikers møte - Norge, Finland og Russland3 hovednæringer - landbruk, bergverk og fiske3 grenseelver - Grense Jakobselv, Pasvikelva og Neidenelva



Utfordringer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
KlimaKulturen i helsevesenet – Profesjonskulturen er veldig sterk- vi jobber i egen bås, har ikke kultur for å se at ting henger sammen.AvstanderMangelfulle innleggelsesrapporterIkke systematisk kartlegging, manglende kunnskaperPasienten forstår ikke informasjonenSendt hjem uten epikriseKommunen:På bakgrunnen av det Kristin sier, så får ikke Fikk ikke kommunen gitt rett hjelpSkrives ut uten epikriseInformasjon pasienten hadde fått ved utskrivelse var ikke forstått. Samme prosedyrer fulgt i sykehus og i kommunen ved utskrivelse selv om det har vært reinnleggelser flere ganger.Dokumentasjon. Gode nok utskrivingsrutiner mellom korttidsopphold og hjemFastlegenVi gjennomfører ikke systematisk evaluering av igangsatte tiltak. Gjennom hele forløpet blir pasienten spurt det samme, manglende kommunikasjon



Bilde, Altaposten

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vei og vær



https://www.nrk.no/finnmark/uvaer-og-snoskred-stopper-ikke-denne-
ambulansen-1.13337645

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sjøveien 

https://www.nrk.no/finnmark/uvaer-og-snoskred-stopper-ikke-denne-ambulansen-1.13337645


Styrker

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når du skal drive forbedringsarbeid må du ha eller opparbeide deg motstandsdyktighet (resilience).



Lys i mørketid

Bilde: Kristin J. Pedersen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi står han av, vi finner løsninger selv i mørkeste vinternatta, har kompetanse og dyktige fagfolk. Lang erfaring. Kulturen, vi har tradisjon for å jobbe på tvers. Har funnet en ny styrke i hverandre. Nye bilder?



Kultur og trestammer møte

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kulturen og hvor vi vokser opp farger oss og gir oss et perspektiv. Hvor er viHvor kommer vi fra. Et flerkulturelt grenseland hvor vi har vært nødt til å ta et annet perspektiv. Samarbeid over grenser tross ulikt språk og interesser. Samarbeid gjennom kultur og sport. Ubevisst. Men i





Nasjonalt program: 
Det gode 

pasientforløp.

Lokalt nettverk og 
felles workshop

Kommune, pasient 
og sykehus

Forbedringsteam i 
sykehus og kommune

Tverrfaglighet

Hva er viktig for deg ?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det har vært viktig for oss å systematisere arbeidet. Vi har valgt en tredimensjonal innfallsvinkel til arbeidet.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Intervjuet 5. pasienter pasienter hver. La det frem på den første workshopen.Krafteltsanalyse: Faktorer som påvirker samarbeid positivt og negetivt. Bli kjent: gir systemforståelse. 



System

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et system er et nettverk av gjensidig avhengigve komponenter som jobber sammen for å oppnå et felles mål. Et system må ha et mål. Uten mål er det ikke et system. Målet må være klart for alle i systemet.  Men hva betyr det egentlig og hva har det å si for våres virksomhet? Hva skal til for å få systemtenkning? Eller et holistisk syn og tilnærming?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fuglepersepektiv. Felles mål gir et felles system.Felles forståelse for utfordinger og økt motivasjon for å gjennomføre tiltak som du kanskje ikke ser effekten av på ditt ståsted. Eksempel, God innleggelsesrapport. God sykepleiesammenfatning.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bli god på å samhandleBrukerrepresentant innlegg om hva som er viktig for brukeren.



Pasientsentrert helse tjeneste.

Felles fagutvikling og opplæring

Kommunikasjon

Forebygge re-innleggelser
Figur 2 Felles satsningsområder for kommuner og sykehus

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Felles satsningsområder. 



Motivasjon





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Markerte felles hva er viktig for deg dagen, og benytta anledningen til å samle inn innspill fra innbyggere i kommunen og på sykehuset. 



Bli sett og 
hørt

Respekt

Trygghet

God 
informasjon

Mestring

Behandling

Ventetid

Kost

Individuelt 
fokus

Det var viktig for oss å ta med pasientens 
opplevelser i arbeidet med Gode 
pasientforløp. Vi spurte pasientene hva 
som var viktige for dem i møtet med 
helsevesenet. Innspillene har vi tatt med i 
arbeidet med å utarbeide «Helhetlige 
pasientforløp, fra hjem til hjem». 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidet ble kategorisert og vi kom frem til 9 områder som var viktige for innbyggere og pasienter. Disse tilbakemeldingene underbygde viktigheten av å ha fokus på hva er viktig for deg, og at vi utvikler den pasientsentrerte helsetjenesten. 



Felles målsetninger og målrettet strategi

• Innen november 2019 skal vi ha utarbeidet et felles beskrevet og 
visualisert pasientforløp for PLO pasienter som overføres mellom 
sykehus og kommune (Kirkenes og Sør-Varanger)

• Innen 2020 implementere «Trygg utskrivning» ved Klinikk Kirkenes og 
«Trygt mottak» i Sør-Varanger kommune.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er noe vi må ha fokus på i en et livslangt perspektiv, Vi ser dette som virkeliggjøring av samhandlingdsavtalene våre. Vi får satt ord ut i praksis. 



Hvordan skal vårt forløp se ut?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan skal forløpet se ut og hvordan skal vi jobbe sammenAlle fikk utdelt pasientcase, som bakgrunn for å lage forløpet





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forklarer? det gode pasientforløpet for de andre gruppene.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Personale fra kommune og sykehus sitter sammen for å lage gode pasientforløp.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tatt utgangspunkt i HPH fra tronhjem kommune, men gjort det til vårt. Stadig under utvikling. 



Hvor Legevakt/kommunen Akuttmottak På sengepost På sengepost På sengepost I Hjemmet/kommunen

Hva Henvisning Innleggelse Kartlegging Utredning og behandling Trygg utskrivning Trygg mottak
Overordnet mål er å forbedre 

pasientens erfaring med 
utskrivning fra sykehus. Det skal 

være et vern mot skade og 
unødvendige reinnleggelse. 

Forløpet skal sikre pasientens 
medvirkning og realisering av 

egne ressurser. 

Sikre god vurdering, 
henvisning og kommunikasjon 

videre i systemet

Sikre viktig 
informasjonsoverføring og gi 

godt grunnlag for utredning og 
behandling i sykehuset. 

Sikre kvalitet i kartlegging og 
grunnlag for endring i sykdomsbilde 

og funksjon. Få frem hva som er 
viktig for pasienten, pasientens 
ressurser og eventuelt behov for 
opplæring og mestringstilbud.

Sikre et helhetsbilde for 
pasientens funksjon og 

sykdomsbilde. Sikre helhetlig 
behandling risikovurdering og 

behov for opplæring for å mestre 
sin egen hverdag med 
sykdommen. Vurdere 
pårørendedeltakelse i 

opplæringen

Sikre pasientens medvirkning, at 
h-n forstår informasjon og 

opplæring som blir gitt, sikre at 
kommunen er klar for å ta imot 

pasienten. 

Sikre trygg mottak av pasienten i hjemmet, 
og at pasienten får oppfølging og 

behandling som er igangsatt og nødvendig. 
Sikre at pasienten kommer til kontroll hos 

fastlegen dersom dette er aktuelt. Følge opp 
behov for opplæring av pasient, pårørende 
der økt sykdomsforståelse og mestring er et 

mål. At pasienten klarer seg med bruk av 
egne ressurser, og får hjelp der det er et 

behov.
Tiltak • Undersøkelse 

henvisende lege
• Henvisning med 

samstemt 
legemiddelliste

• NEWS
• ISBAR 

/kommunikasjon
• Triage
• KAD seng, Utarbeide 

egen veileder?

• Mottakssykepleie 
innkomst

• Legens innkomst med 
oppstart av 
legemiddelsamstemming 
Tilkalle farmasøyt i 
mottak ved behov

• Supplerende 
undersøkelser 

• Tidlig henvisning til 
aktuelle faggrupper (slag, 
DIA, underernæring mm).

• Strukturert 
kartleggingssamtale

• «Hva er viktig for deg?»-
fokus

• Pasient og 
pårørendeopplæring/Læring 
og mestring

• Tidlig planlegging av 
utskrivning  

• Samstemming som ikke er 
ferdig i mottak, fullføres 
første ordinære visitt

• Behov for involvering av 
tverrfaglig vurderingsteam i 
kommunen. 

• Tverrfaglig samarbeid
• Bruk av risikotavler
• Henvisning til aktuelle 

faggrupper
• Pasient og 

pårørendeopplæring
• Supplerende 

undersøkelser
• Veiledningsbehov 

kommunen
• Planlegge utskrivelse

• Utskrivningssamtale
• Epikrise sendes 

elektronisk samtidig med 
at pasienten reiser ut

• Epikrise i hånden, ett 
eksemplar til kommunal 
tjeneste

• Tiltak i hht sjekkliste ved 
utskrivning

• Sykepleiebesøk utskrivningsdag i 
kommunen

• Bruk av sjekkliste for oppfølging 
• Besøk av sykepleier og/eller 

tverrfaglig vurderingsteam innen 3 
dager. 

• Bestille kontroll hos fastlegen jf 
epikrise

• 5 ukers oppfølgingsbesøk

Elektronisk meldesystem fra 
sykehus Melding om innlagt pasient Tidligmelding innen 24 timer

Underveismelding
(Fagmelding og 
Oppdatert fagmelding)

Utskrivningsklar pasient, 
utskrevet pasient.
Sykepleiesammenfatning.

Elektronisk meldesystem fra 
kommunen

Henvisning
Legemiddelliste

Innleggelsesrapport fra 
sykepleietjenesten i kommunen Dialogmelding Dialogmelding Svar på mottatt melding.

Melding om utskrivningsklar pasient 
behandles og fordeles til rett tjeneste for 
oppfølging.

Målepunkter
Interne kvalitetsmålinger

Den gode hensvining
Samstemt legemiddelliste

Måle ventetid i 
mottak?

Melding om innlagt 
pasient sendt 

Bruk av Innleggelsesrapport.

Strukturert kartleggingssamtale 
gjennomført

Har vi spurt pasienten "Hva er viktig 
for deg"?

Henvisning til aktuelle faggrupper

Tilbud om pasient og 
pårørendeopplæring

Utskrivningssamtale 
gjennomført

Bruk av sjekkliste ved 
utskrivning

Epikrise sendt elektronisk innen 
24 timer. 

Oppdatert legemiddelliste. 

Gjennomført sykepleiebesøk 
utskrivningsdag
Gjennomført strukturert kartleggingsbesøk 
innen 3. dager
Gjennomført evalueringsbesøk innen 5 uker.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Statusrapport er utarbeidet.Den praktiske gjennomføringen basert på samhandlingsavtalene. Målepunkter som gjør at vi kan sjekke om vi følger forløpet, og om det er behov for forbedringarbeid i de ulike fasene. Selv om målingene er bra må vi ha kontinuerlig fokus.  



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Statusrapport er skrevet sammen



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Drar lasset sammen i medvind og motvind. Vi har sett hvor viktig og ikke minst at dette er nødvendig for å få til gode trygge pasientoverføringer. En metode for å drive eller dra forbedringarbeidet fremover, det er å jobbe mplrettet og bruke målinger. 



Mål og målinger internt i SVK

• Innleggelsesrapport – 100 % bruk av skjema for innleggelsesrapport
• Kartleggingsbesøk mottak – 100% av utskrevne pasienter får 

strukturert kartleggingsbesøk av sykepleier utskrivningsdag. 
• Grundig kartlegging innen 3. dag – 100% av utskrevne pasienter skal ha 

et grundig kartleggingsbesøk innen 3. dag. 
• Evaluering innen 5 uker – Igangsettes innen 1. kvartal 2020. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktig med interne målsettingerMotivasjon for arbeidet og brukes som ledelsesverktøyHvor er vi, hvor skal vi, finne veien
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Bruk av innleggelsesrapport.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Før oppstart: Mange tilbakemeldinger fra sykehus om mangelfulle opplysninger i innleggelsesrapport. Mal for hva innleggelsesrapporten bør inneholde er gjennomgått i forbedringsteamet, sykepleiemøter og forbedringsteam/avdelinger innad i sykehuset.Tilbakemeldinger fra sykehuset er at innleggelsesrapportene fra SVK er detaljerte med viktige opplysninger som gir godt grunnlag for samhandling til det beste for basienten.



Målinger Sør-Varanger kommune.
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Målinger mottak i hjemmet.

Besøk av Spl utskrivelses dag Sjekkliste brukt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Målingene er for 14 dager om gangen. Før igangsetting besøk utskrivelsesdag: møter med spl for gjennomgang av sjekkliste- felles forståelse og forankring. Kun 2 av sentrumsbasene tok i bruk dette fra nov 2018. Alle baser fra 1 jan 2019Workshop- Hva er viktig for deg? samtalen, 4 m gangtest (ikke kommet i gang med at HBO gjør dette pga manglende utstyr)Ser av målingene at vi bør følge jevnlig opp med å forankre bruken av sjekklistene både blant sykepleierne men også med avd.ledere og enhetsleder. 



Kvalitet i samhandlingen
Sør-Varanger kommune 

skal ha 
sammenhengende og 
trygge pasientforløp.

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Opplæring: 4.m gangtest, Hva er 
viktig for deg? samtalen.
Opplæring: vitale målinger
Dokumentasjon
PLO. meldinger

Ernæring og vekt
Planlegge Hva er viktig for deg? 
dagen.

Gjennomføre målinger
Felles sykepleiermøte – Hvorfor sjekklister. Behov for opplæring- i hva?
Starte med planlegging av Hva er viktig for deg? dagen.
Planlegge implementering av sjekklister og innl.rapport til institusjoner, TFF, Psyk.helsetj.
Ernæring og vekt.

Gjennomføre målinger. 
Sjekklistebesøk dag 1 og innen 3. 
dager.
Bruk av innleggelsesrapport.

Fallforebygging.

Gjennomføre målinger
Innføre Evaluering innen 5 uker
Vitale målinger

Gjennomgå pasientforløpet-
justeringer?
Ernæring og vekt. Flyttes til Juli
Markere Hva er viktig for deg? 
dagen.

Gjennomføre målinger (kvalitet og 
kvantitet). Sjekklistebesøk dag 1 og 
innen 3. dager.
Bruk av innleggelsesrapport.

Workshop/ opplæring sykepleiere-
4 m gangtest, hva er viktig for deg?
Vitale målinger. PLO meldinger
Brannsikkerhet i hjemmet.
Ernæring og vekt

Oppdatere hovedkort/Iplos. Minne 
avdelingene på dette (innl.rapport)
Gjennomføre målinger
Fallforebygging.

Evaluering av årshjul, 
måleverktøy og pasientforløpet. 
Gjennomgang av hele 
pasientforløpet- justeres? Er alle 
rutiner på plass?

Oppstart forbedringsteams 
møter.

Årshjul 2020 forbedringsteam

Ernæring og vekt



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange synes det var unaturlig og vanskelig å spørre. Vanskelig for brukere å svare å so hva som er viktig. De er ikke vant til at helsepersonell spør om dette. 





Målinger klinikk Kirkenes

• Kartleggingssamtalen – Innen utgangen av 2019 skal 80% av innlagte 
PLO pasienter skal få en strukturert kartleggingssamtale innen 48 timer. 

• Brukerens stemme – Alle pasientene skal ha 9 av 10 tiltak i hht
brukertilfredshetsundersøkelsen innen 2019. 

• Epikrisetider- Innen 2020 skal 80 % av epikriser sendes elektronisk 
utskrivningsdagen. 

• Sjekkliste ved utskrivning 
• Utskrivningssamtale





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei. Her er første målinger for Kirurgen og arbeid med strukturerte kartlegginger. KJEMPERESULTATER. Det startet med median på 2 av 4 i september 2018.  55 % Ble kartlagt, 3 % ble spurt om hva er viktig for deg.  55 % hadde en funksjonsbeskrivelse og i 29 % av tilfellene ble det oppgitt kilde for kartleggingen. I september 2019 har vi en median på 4 av 4. 82 % av PLO pasientene er kartlagt, 65 % ble spurt Hva er viktig for deg,                82 % har en funksjonsbeskrivelse og i 78 % av tilfellene er det oppgitt kilde for kartleggingen. I noen av tilfellene der det ikke er gjort kartlegging, så har pasienten hatt en innleggelsesperiode på intensiven, så reelt er andelen for Kirurgen høyere. Bra jobba. I september var det økt fokus, og kommunekoordinatoren gikk å fulgte opp der det ikke var gjort kartlegginger, I tillegg fagsykepleiern. Har hatt en ekstra undervisning. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
I tillegg. Sjekkliste ved utskrivning, helsepedagogikk. Teachback mm. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har noen innsatsområder ut fra Pasientsikkerhetsprogrammet.



Undervisning

Juli
• PLO meldingsutveksling
Medisin:

Årshjul for felles faglig utvikling ved Klinikk Kirkenes 2020
Undervisningstidspunkt, undervisere og rom annonseres via e-post, forkant.

I tillegg: rullerende undervisning for fagavdelingene hver tredje torsdag i måneden fra kl 1500 -1545 : Tema kommer

Februar: Ernæring
• Screening og tiltak
• Dysfagi
Medisin:

November: Forebygging av fall og trykksår
• 15 november- Stopp trykksårdagen, Markeres 

16. november
Akuttavdelingen:

Juni: Helsepedagogikk
• Utskrivningssamtale
• Helsepedagogiske virkemidler
• Hva er viktig for deg dagen 6. juni Markeres 5. juni
Akuttavdelingen:

September: Sepsis
• Verdens sepsisdag 13. september
• Forebygge Infeksjon ved kateter og SVK
• Pasientsikkerhetsuke – eget program
Medisinsk service:

Desember: Utarbeide plan for 2021
Medisin:

August: Kartlegging
• Systematisk kartlegging
Kir/ort/føde/gyn:

Mai: Sepsis 
• Tidlig oppdagelse av forverret tilstand. 
• Tverrfaglig fagdag og scenariotrening
Rehabilitering:

Januar: Helhetlige pasientforløp i Finnmark
• Systematisk kartlegging 
• Trygg utskrivning og trygt mottak
Akuttavdelingen :

Mars: Smerte
• Teori om smerte
• Kartlegging, målsetning og tiltak
• Verdens pasientsikkerhetsuke 8-14
Kir/ort/føde/gyn: 

April: Pasientforløpsarbeid
• Nyhetsbrev
• HMS
Rehabilitering:

Oktober: Geriatri
• LM og den geriatriske pasienten
Rehabilitering:

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lagres under avdelinger-KKN-Felles KKN- Det gode pasientforløp- Undervisning- Årshjul for faglig utvikling





10 tips  «Fra parter til partnere»

1. Sette sammen tverrfaglige team
2. Kartlegge felles utfordringer- snakke med pasientene
3. Systemforståelse - møtes og bli kjent
4. Sette felles mål
5. Designe og visualisere forløpet sammen
6. Motivere – gi feedback og støtte til ledere og ansatte
7. Lage og bruke matnyttige og forståelige målinger
8. Ledelsesforankring – en langsiktig prosess
9. Lage og følge kommunikasjonsstrategi
10. Hva er viktig for deg ? – en rød tråd gjennom arbeidet
11.Aldri, aldri, aldri gi opp



Veien videre

Kontinuerlig kvalitetsforbedring

3 års felles satsing

Trygg utskrivning Trygt mottak KlinObsKommune Innovasjonsmidler

Spredning

Samarbeid og 
samhandling med 
hele Øst-Finnmark

Bruk av skype
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