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Meld. St. 26 (2014-2015) 
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 





Framgangsmåte

•Rolleavklaringer

•Lederforankring

•Basiskompetanse



Basis-
kompetanse

• ansvarsforståelse

• observasjonsevne

• kommunikasjonsevne

• vurderingsevne

• evne til å iverksette tiltak

• samhandlingskompetanse

• dokumentasjonsevne

• erfaringskompetanse og 
evne til 
erfaringsoverføring

• systemforståelse

Systematisk 
oppfølging



Suksesskriterier 
Tove Røsstad: 

«implementeringsarbeid er vanskelig».

Faktorer som er viktige for å lykkes: 

• Samsvar med overordnede strategier og 

prioriteringer samt lederforankring er 

avgjørende. 

• Arbeidet må oppfattes som en god idé 

og gi praktisk nytte i arbeidshverdagen.

Fallgruver:

• Arbeidskrevende å få det standardiserte 

pasientforløpet til å bli en del av daglige 

arbeidsrutiner. 

• For lite tid og ressurser til å få til praktisk 

tilrettelegging i hverdagen og tilstrekkelig 

veiledning av de ansatte. 

«HPH er i stadig utvikling ut fra 

tilbakemeldinger på hva som fungerer og 

hva som ikke fungerer i en helsetjeneste i 

endring.»















SUStainable TAilored INtegrated care
for older people in Europe

- Finansiert av EU gjennom Horizon 2020
- Ledet fra Vreie Universiteit, Amsterdam
- Deltakerland; Nederland, Norge, England, Irland, 

Østerrike, Spania, Estland, Belgia, Tyskland





Utfordringer
• samarbeid med leger –å få 

plan ved forverring, å komme 
tidlig inn i sykdomsforløp

• informasjon og opplæring

• mange skjema

• skape en kultur for skriftlig 
dokumentasjon og innhenting 
av informasjon via fagsystemet

• involvering av bruker og 
pårørende

• Å gjøre så godt en kan, er ikke 
«godt nok»



Status
• HPH- skjelett, ryggmarg og 

nervesystem…

• Sjekklister er stadig under 
utvikling og forbedring –ei 
”dør” til rett tjenestetilbud 

• Fagprosedyrer

• Velferdsteknologi –
digitalisering

• «Samhandling på siste vakt»

• Legemiddelgjennomgang

• Hverdagsrehabilitering -
hjemmerehabilitering -
forebyggende hjemmebesøk



Enkelt?

• Interne rutiner og 
system, nasjonale 
faglige retningslinjer, 
veiledere og rundskriv 
fra helsedirektoratet, 
kvalitetsforskriften, 
verdighetsgarantien og 
helselover –



Takk for meg! 


