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Landsstyret 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 17/4948 Dato: 08.5.2018 

  

 

Sak 9.1.  Samhandlingsreformen: Hvordan legge til rette for bedre 

samarbeid? 
 

Debatten gjennomføres onsdag 30. mai kl. 14 – 15.30. Sentralstyremedlem og leder i 

Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren ønsker velkommen.  

 

Innledere er: 

 Hans Olav Melberg, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn: 

Samhandlingsreformen – De viktige effektene og forbedringspotensial 

 Espen Storeheier, kommuneoverlege Fredrikstad og vinner av Legeforeningens 

lederpris 2017: Samhandlingsreformen slik jeg har opplevd den 

 Tor Åm, samhandlingsdirektør St. Olavs hospital: Samhandlingsreformen – Muligheter 

og utfordringer 

 

Deretter dialog med salen. 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Samhandlingsreformen preget det helsepolitiske ordskiftet sterkt i perioden 2008-2012. 

Reformen ble implementert 1. januar 2012. Mye av diskusjonen handlet om at 

kommunehelsetjenesten skulle få en viktigere rolle i den samlede helsetjenesten. Dette skulle 

blant annet skje gjennom bedre samhandling mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Reformen var ment å bedre forutsetningene for å håndtere noen av de 

største utfordringene i helse-Norge på sikt, med flere eldre og flere med sammensatte lidelser. 

Evalueringer av samhandlingsreformen, utført av både Riksrevisjonen og Forskningsrådet, har 

vist at det fortsatt er et stykke igjen før målene med reformen kan sies å være nådd. Reformen 

har medført at Norge har lyktes i å redusere antall liggedøgn på sykehus og antall pasienter 

som venter på kommunale tilbud, men flere mener at prisen har vært flere reinnleggelser, flere 

pasienter i kommunene som venter for lenge på sykehjemsplass, og en overbelastet 

fastlegeordning. 

 

Med samhandlingsreformen skulle pasientene og brukerne få tidlig og god hjelp, nærmest 

mulig der de bor. Kommunene overtok derfor ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra 

første dag. Fastlegekontorene har som følge av dette fått stadig flere og mer komplekse 

oppgaver. I følge avtalen skulle det medfølge både mer penger og mer kompetanse sammen 

med det økte ansvaret og oppgavemengden. Fastlegene og kommunene opplever derimot at 

oppgaveoverføringen i stor grad har skjedd uten at det er sikret at primærhelsetjenesten har 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ta i mot mangfoldet av nye oppgaver.  

 

Dette var bakgrunnen for at Norsk forening for allmennmedisin (NFA) foreslo temaet 

samhandling som sak til landsstyremøtet 2018. NFA opplever at det er behov for mer tydelighet 

og forutsigbarhet i fordelingen av oppgaver og ansvar, for å kunne håndtere en stadig mer 
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kompleks og tverrspesifisert behandling av felles pasienter. Oppgaveoverføringene bør skje 

som følge av systematiske vurderinger, etter gode avklaringer mellom primær- og 

spesialisthelsetjeneste. NFA mener videre at det er behov for møteplasser, der leger i sykehus 

kan møte leger som jobber utenfor sykehus for å avtale riktig fordeling av medisinske 

oppgaver. 

 

Landsstyresaken tar for seg spørsmålet om samarbeidet mellom de ulike nivåene i 

helsesystemet har blitt bedre med innføringen av samhandlingsreformen, hvor vi står i dag, og 

hvordan vi kan utvikle oss videre i riktig retning. Temaet aktualiseres med tre innledere, før 

det åpnes for paneldiskusjon og spørsmål fra salen. Innlederne har bakgrunn fra både primær- 

og spesialisthelsetjenesten, samt forskningsfeltet på samhandling. 

 

Første innleder er Hans Olav Melberg, som skal presentere de viktigste effektene og 

forbedringspotensialene knyttet til samhandlingsreformen. Melberg er førsteamanuensis i 

helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og har blant annet bidratt i flere studier av reformen. 

Studiene har sett på i hvor stor grad samhandlingsreformen har ført til endringer i 

utskrivningsklare liggedøgn, og om kortere behandlingstid på sykehusene førte til økende 

antall reinnleggelser. 

 

Andre innleder er kommuneoverlege i Fredrikstad, Espen Storeheier. Han bidrar med sine 

erfaringer med samhandlingsreformen i kommunen, og de praktiske utfordringene klinikkene 

står overfor i samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Storeheier fikk 

Legeforeningens lederpris i 2017 for sitt arbeid i forbindelse med samhandling, rekruttering til 

allmennmedisinen og kommunal akutt døgnenhet (KAD). 

 

Siste innleder er samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital, Tor Åm. Åm skal informere om 

hvordan de jobber med samhandlingsreformen i spesialisthelsetjenesten, og hvilke 

suksesskriterier og utfordringer han har funnet gjennom dette arbeidet. Åm har tidligere vært 

kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, og har også vært tilknyttet 

Helse- og omsorgsdepartementet som leder av det nasjonale nettverket for innføring av 

samhandlingsreformen. 

 

Innspill og kommentarer vil bli benyttet i det videre arbeidet med å utvikle Legeforeningens 

politikk på samhandlingsfeltet. Det er også et mål at diskusjonen kan bidra til rolleavklaringer 

og en felles forståelse blant legene i både primær- og spesialisthelsetjenesten.  

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

      
Geir Riise       Jorunn Fryjordet 

generalsekretær      direktør samfunnspolitisk avdeling 

 

Saksbehandler: 

Ingvild Bjørgo Berg 

helsepolitisk rådgiver 


