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Presidenten har ordet
Helsetjenesten er i konstant utvikling for å gi pasientene best mulig behandling. Økt spesialisering
fører til økt behov for å binde behandlingsforløpene
sammen. Er ikke samhandlingen god nok, vil pasientene oppleve –en fragmentert tjeneste som truer
pasientsikkerheten.
Rapporten du nå holder i hånden, utforsker hva som
kan være innholdet i de strukturelle tiltakene nevnt
over, og særlig for pasienter med behov for koordinerte og sammensatte tjenester over tid. Rapporten
skal være et faglig grunnlag for tiltak og utvikling
av samhandling i helsetjenesten. Samhandling er et
begrep som rommer mye. Denne rapporten gir en
oversikt over ulike måter å organisere helsetjenester
på for pasienter med kompliserte og/eller komplekse
sykdomsforløp. Som ledd i dette, drøfter rapporten
ulike norske og utenlandske modeller for integrerte
tjenester. Rapporten viser at det ikke er noen enhetlig forståelse av hva som legges i begrepet «integrerte
tjenester», og at de lokale forholdene har svært stor
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betydning for utforming og organisering av effektive
helsetjenester.
Gjennomgangen som gjøres i rapporten viser at man
skal være forsiktig med å forvente stor helseøkonomisk effekt av omorganisering. Løsninger som er
utviklet i andre land kan ikke uten videre overføres
til norsk helsetjeneste uten å ta hensyn til forskjeller
i organisering og finansiering av helsevesenet. Integrerte helsetjenester kan likevel for enkelte pasientgrupper være hensiktsmessig.
God lesning!

Marit Hermansen
president
Den norske Legeforening

Oppsummering av noen
hovedfunn
Begrepet samhandling blir i dag brukt i mange sammenhenger; noen ganger brukes det om samarbeid
mellom to parter, mens andre ganger snakker man
om oppgavefordeling eller organisatoriske forhold.
Samhandlingsreformen brukte begrepet som uttrykk
for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål,
samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. For at det skal bli meningsfulle diskusjoner om de ulike sidene av samhandling,
må begrepet konkretiseres i de ulike settingene.
Denne rapporten er en faglig basert gjennomgang av
ulike områder innen samhandling for pasienter som
trenger flere koordinerte tjenester. Det er et håp om
at denne informasjonen vil være nyttig for beslutningstakere og politikkutviklere på ulike nivåer.
Varsomhet i bruk av data fra annen kontekst
Politikk og beslutninger bør i størst mulig grad
baseres på dokumentasjon. Resultater oppnådd i en kontekst er ikke nødvendigvis overførbar til en annen kontekst. Man må derfor
være forsiktig med å bruke data fra andre ukritisk i egne framskrivinger. Dette er spesielt viktig når det gjelder organisering av helsetjenester i
land som har helt ulik helsetjeneste enn i Norge.
Det er et kjent fenomen at man har tendens til å
overestimere positive effekter og underestimere kostnader og risiko. Overestimering av positive effekter
kan skyldes ubetenksomhet ved at man tror suksessprosjekter vil ha samme effekt i en annen kontekst, men det kan også være en bevisst strategi.

Endre fokus fra kort liggetid til gode totale
pasientforløp
Kort liggetid i sykehus blir ansett som et mål på
effektiv drift og var et av målene med samhandlingsreformen. Registrering av liggetid i sykehus sier
imidlertid ikke noe om hvordan det går med pasienten etter sykehusoppholdet. Ethvert skifte mellom
institusjoner er en belastning for pasientene og en
trussel for pasientsikkerheten ved at informasjon
kan gå tapt. En studie fra Oslo viste at forkorting
av liggetid i sykehus kunne føre til en økning av den
totale liggetiden i institusjon for noen pasientgrupper. For å sikre at pasienten er i sentrum, bør fokus
flyttes fra redusert liggetid i sykehus til gode totale
pasientforløp.
Lokalt eierskap og overordnede rammer
Overordnede organisatoriske endringer uten at
det er et lokalt eierskap til løsningene, har mindre
sannsynlighet for å lykkes. Tilsvarende gjelder også
motsatt; lokale tiltak som ikke understøttes av overordnede rammer, vil ha vanskeligheter med å fungere
over tid.

Det finnes god dokumentasjon for nytte av flere
lokale prosjekter. De ulike delene av helsetjenestene
har forskjellige mål og oppgaver og det er viktig at
ulikhetene anerkjennes. Lokal tilpasning av løsninger er sannsynligvis et viktig suksesskriterium.
Unngå unødig merarbeid
Rutiner for å bedre samhandling må ikke føre til
unødvendig merarbeid. De fleste pasientene hos
fastlegen kan ferdigbehandles uten at andre aktører
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er involvert og samhandlingsrutiner trenger derfor
ikke å omfatte denne gruppen.
Gode IKT-løsninger er essensielt
For at IKT-løsninger skal fungere godt som samhandlingsverktøy, må de være samstemte både når
det gjelder tekniske løsninger, medisinske definisjoner og hvordan de ulike prosesser skal gå.

Felles IKT-system er beskrevet som en av suksessfaktorene innen integrerte helsetjenester.
Integrering av helsetjenestene
En stadig større oppsplitting av helsetjenestene stiller
krav til gode rutiner for samhandling.

Noen tar til orde for at helsetjenestene bør samles
i ett felles forvaltningsnivå. Felles forvaltningsnivå
synes imidlertid ikke å løse samhandlingsutfordringene alene. Man ser at land som har et felles
forvaltningsnivå ofte har de samme samhandlingsutfordringene som vi har i Norge. Dessuten har vi i
dag også samhandlingsutfordringer innad i dagens
forvaltningsnivåer; for eksempel mellom fastlege
og hjemmesykepleie eller mellom ulike sykehus i
spesialisthelsetjenesten.
Integrerte helsetjenester har lenge vært fremmet som
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en løsning på koordineringsproblemene for pasienter
med komplekse helsetjenestebehov. Dokumentasjonen på effekten av en full integrasjon mellom
tjenestenivåene er inkonsistente og det er lite dokumentasjon som tilsier at en full integrasjon av alle
helsetjenestene vil løse dagens samhandlingsutfordringer.
Det er imidlertid noen funn som er relativt konstante:
■■

Integrerte tjenester gjør det mulig å identifisere
flere som trenger koordinering av tjenester,
og pasientene er i stor grad er fornøyde selv om
det er vanskelig å påvise bedre helse.

■■

Det er liten grunn til å forvente økonomiske
besparelse ved innføring av integrerte tjenester.
Eventuelle besparelse i form av redusert liggetid
blir spist opp av økte utgifter utenfor sykehus
og administrasjon av tjenestene.

■■

Det er god dokumentasjon for nytte av
integrering av tjenester for spesielle grupper,
for eksempel FACT-team for alvorlig psykisk
syke eller pasientsentrerte helsetjenesteteam for
pasienter med flere sykdommer.

Innledning
Det skjer en stadig utvikling innen medisinen; vi får
bedre kunnskap, det utvikles nye medisiner og den
teknologiske utviklingen gir oss stadig nye muligheter for diagnostikk og behandling. Det er ikke mulig
for helsepersonell å ha dybdekompetanse innenfor
alle spesialitetsområder og vi får en utvikling av stadig flere spesialiteter og kompetanseområder. Det
er ønskelig at medisinen fortsatt skal videreutvikles
slik at flere kan få en god behandling, men spissede
tjenester må ikke gå utover kvaliteten på tilbudet til
de pasientene som trenger en kompetanse fra flere
ulike tjenester.

ganger være store samarbeidsproblemer. Felles finansiering eller organisering er således ingen garanti for
godt samarbeid.

En oppsplitting av tjenestene er kostbart og kompliserende. Hver tjeneste er mest opptatt av å yte godt
innen sitt eget felt uavhengig av pasientens totale
behov eller hensyn til at tjenestene skal kunne fungere optimalt i sammenheng med andre tjenester.
I tillegg fører det til at en større del av helsepersonellet kun har kompetanse på et begrenset område.
Man tenker ofte på oppsplitting som et spesialisthelsetjenesteproblem, men det er like aktuelt i
kommunene. Det er etablert mange kommunale
tjenester som i stor grad fungerer som egne siloer;
helsestasjoner, fastleger, jordmortjenester, kommunepsykologer, PPT og ulike lavterskeltilbud.

Formål med rapporten

I diskusjonene rundt samhandling har man ofte
fokusert på samhandling mellom de ulike nivåene i
helsetjeneste, for eksempel mellom fastleger og sykehus. Krav til godt samarbeid gjelder imidlertid på
alle nivå; innad i kommunene, mellom nivåene og
innad i spesialisthelsetjenesten. Både innad i kommunene og i spesialisthelsetjenesten kan det noen

Det er de ulike aktørene i helsetjenesten, sammen
med pasientene, som har de beste forutsetningene
for å lage de gode løsningene for de enkelte pasientene og mange steder fungerer samarbeidet utmerket. Oppgavene til myndighetene og lederne i helsetjenesten er å legge til rette for at samarbeidet kan
fungere godt samt hjelpe til der hvor dette trengs.

Hensikten med denne rapporten er å gi et grunnlag for å lage gode løsninger for de pasientene som
trenger koordinerte tjenester av ulik grad. Den vil
omhandle prinsipper for god samhandling og gi
eksempler på løsninger i Norge og i utlandet. Rapporten presenterer også dokumentasjon på modeller
for integrerte helsetjenester som diskuteres for mulige
fremtidige løsninger i Norge. Denne oppsummeringen og vurderingene vil danne grunnlaget for deler av
Legeforeningens politikk på området. Den vil også
være nyttig for andre aktører og beslutningstakere.

Metode
Temaene i oppsummeringen er delvis basert på
diskusjoner som har vært rundt organisering og
samhandling i helsetjenesten og dels på innspill fra
aktører på ulike samhandlingsarenaer i Norge. Det
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er gjort litteratursøk for å finne bakgrunn og dokumentasjon for de ulike temaene.

Begrensninger i rapporten
Rapporten omhandler i hovedsak samhandling rundt
pasienter som trenger koordinering av ulike tjenester,
og vil i liten grad omhandle pasienter med veldefinerte
lidelser som følger fastlagte forløp, for eksempel kreftsykdommer eller langvarig syke med kun én diagnose.
Rapporten beskriver systemer rundt samhandling og
ikke eventuelle samarbeidsutfordringer mellom grupper av helsepersonell. Rapporten er ikke basert på fullstendige kunnskapsoppsummeringer innen hvert av
feltene, men har forsøkt å belyse noen områder det er
lett å glemme i diskusjonen om hvordan organisering
kan påvirke gode pasientforløp i fremtiden.

Begreper og Definisjoner
Samhandling
Begrepet samhandling blir i dag brukt i mange sammenhenger, og det er ofte vanskelig å få tak i hva
man egentlig snakker om; noen ganger brukes det
om samarbeid mellom to parter, mens andre ganger
snakker man om oppgavefordeling eller organisatoriske forhold.
I samhandlingsreformens definisjon [2] er det tydelig at begrepet brukes om å utnytte et system på en
god måte. Man har ulike roller og arbeidet må koordineres med andre deler av tjenestene.
Samhandling omfatter mye og det er derfor grunn
til å være tydelig på hvilke deler av samhandlingen
man snakker om når begrepet brukes. Man bør
skille mellom begrepet samhandling, som brukes om

systemer, og samarbeid som brukes om det konkrete
samspillet mellom ulike aktører i konkrete saker.

Pasientforløp
Helsedirektoratets definisjon av et helhetlig pasientforløp (se tekstboks) har begrensninger som gjør
at den ofte ikke passer i kommunale helsetjenester.
Definisjonen forutsetter et forløp med en start og
en slutt, mens mange kronisk syke pasienter, for
eksempel alvorlig psykisk syke eller eldre multisyke,
har vekslende behov for helsehjelp over mange år.

Integrerte helsetjenester
Integrerte helsetjenester eller Integrated Care Systems (ICS) ble introdusert rundt år 2000 som et svar
på stadig mer fragmenterte helsetjenester. Mange
land mener at integrerte helsetjenester er en modell
som kan løse deres utfordringer fremover. Dette blir
nærmere diskutert senere i rapporten.
Når det gjelder å evaluere effekten av integrerte helsetjenester, er det imidlertid et problem at det ikke
finnes noen ens definisjon av ICS. En artikkel av
Armitage og medarbeidere fra 2009 fant 175 ulike
måter å beskrive ICS på [3] . WHO har laget en
rapport med en oversikt over tolkningen av ICS og
konkluderer med at hva man legger i begreper er
avhengig av hvilket ståsted man har [4].
Felles for alle definisjonene er imidlertid at de aksepterer at tjenestene skal sentreres rundt behovene til
pasientene og deres pårørende.
I tillegg til at man bruker begrepet fra ulike ståsted,
har man også ulike nivåer av integrering; noen ganger vil man integrere definerte tjenester for enkelte
pasientgrupper, mens andre ganger snakker man om
full integrasjon med felles finansiering og styring av
tjenesten for hele populasjoner.

SAMHANDLING
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Definisjon av samhandling brukt i St.meld. nr. 47
(2008-2009) Samhandlingsreformen.

HELHETLIG PASIENTFORLØP

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom
for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til
å gjennomføre oppgavene på en koordinert og
rasjonell måte.

En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en
eller flere pasienters kontakter med ulike deler av
helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode.

Definisjon av helhetlig pasientforløp i henhold til
Helsedirektoratet [1]

Generelt om samhandling
Erfaringer etter samhandlingsreformen
Helsetjenesten er i stadig utvikling og organiseringen må gjenspeile samfunnets behov. Selv om norsk
offentlig helsetjeneste har vært igjennom flere overordnede organisatoriske endringer de siste 30 år,
kan det likevel være krevende å se hvilken forventet
effekt dette har hatt for pasientene [5]. Det har til og
med vært hevdet at store, organisatoriske reformer
kan skade mer enn det gagner for pasientpopulasjoner [6].
Samhandlingsreformen ble innført i 2012 og skisserte ulike overordnede tiltak som skulle fremme
samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten [2].

Evaluering av samhandlingsreformen
Reformen ble evaluert i 2016 av både Forskningsrådet i form av rapporten EVASAM [7] og av Riksrevisjonen [8]. Evalueringene viste at enkelte tiltak
har hatt den tilsiktede effekten, mens andre tiltak
ikke har fungert slik man ønsket.
Samarbeidsavtalene
EVASAM viste at samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene ble inngått, men dette
resulterte ikke i at man opplevde bedre samarbeid.
Dette skyldtes i stor grad at det ble oppfattet som
et asymmetrisk styrkeforhold mellom kommunene
og helseforetakene hvor sykehusene hadde for stor
definisjonsmakt. Konklusjonen var at det må oppnås
større likeverd mellom foretak og kommuner – også

på helsefaglig nivå - og at brukererfaringer bør innhentes systematisk.
Reduserte liggedøgn og pasientforløp
Ordningen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene ble avviklet 1. januar 2015 fordi
den ikke hadde noen effekt som styringsmiddel.
EVASAM viste at etter at kommunene ble pålagt
å betale for utskrivningsklare pasienter, har liggetiden på sykehus gått kraftig ned, noe som var et
av målene med samhandlingsreformen. De statlige
tilskuddene til kommunene for deres økte ansvar og
for opprettelsen av kommunale akuttplasser har ført
til en signifikant økning i kommunenes helse- og
omsorgsbudsjetter.
Etableringen av kommunale
akutte døgnplasser (KAD)
EVASAM viste at innføringen av KAD har hatt
effekter, men effektene varierer med hvordan tilbudet er organiser [9]t. KAD med god tilgang til
legetjenester gir ca. 2,5 prosent færre innleggelser og
effekten er størst for pasientgruppen over 80 år innlagt ved medisinske avdelinger. For KAD med annen
organisering ble det ikke dokumentert effekt. Riksrevisjonens evaluering konkluderte med at kommunal
øyeblikkelig hjelp-tilbudet ikke benyttes på en måte
og i et omfang som er i tråd med intensjonen.

Varsomhet i framskrivinger
Det er et kjent fenomen at man har tendens til å
overestimere positive effekter og underestimere kost-
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nader og risiko i kost-nytteanalyser. I en studie av
Flyvbjerg og Sunstein fra 2016, ble det funnet en
overestimering av effekt på mellom 50 og 200 %
samtidig som man hadde en underestimering av
kostnader [10]. Det er viktig at beslutningstakere
er klar over dette fenomenet når de skal ta stilling
til nye prosjekter og framskrivinger.
Framskrivinger og cost-benefit analyser må være realistiske, data må være åpne og uselekterte og beregninger må kunne kontrolleres av uavhengige eksperter.
Overestimering av positive effekter kan skyldes ubetenksomhet ved at man tror suksessprosjekter vil
ha samme effekt i en annen kontekst, men det kan
også være en bevisst strategi for å få prosjekter til å
se bra ut på papiret. Vi ser de samme tendensene til
over-/underestimering innen helsetjenester og det
er blant annet nylig publisert en masteroppgave fra
NTNU som viste at også innen e-helse har man en
tendens til å overvurdere gevinster og undervurdere
mengden arbeid som måtte gjøres under innføring
av elektronisk kurve i helseregionen [11].
Et annet eksempel er data fra integrerte helsetjenester i Valencia. Denne modellen (Alzira-modellen)
har vært mye brukt som eksempel på suksess og
mange ønsker å kopiere disse tjenestene i Norge.
Mye av dokumentasjonen for denne modellen er
basert på rapporter og presentasjoner fra dem som
driver tjenestene og det er vanskelig å finne uavhengig eller forskningsbasert dokumentasjon. Det engelske NHS sitt europakontor hadde en gjennomgang
av modellen og konkluderte med at det var mye bra
med modellen, men at dokumentasjonen er basert
på et smalt spekter av indikatorer [12].
Helse sør-øst RHF (HSØ) henviser i sin utviklingsplan mot 2035 blant annet til at man i Valencia
reduserte akuttinnleggelser for «3 %-gruppen» med
77 % og at dersom man oppnår det samme i HSØ,
vil dette medføre en total reduksjon i antall liggedøgn med 24%. Det er grunn til å være forsiktig
med å basere framskrivinger på slike tall, både fordi
de har fremkommet i en annen kontekst og fordi
tallene fra Valencia kan være noe snevre [13].
Det finnes flere studier som viser at man kunne
fått en reduksjon i antall innleggelser i sykehus med
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over 20% dersom man hadde andre alternativer til
innleggelse [14, 15].
Ofte har slike beregninger noen metodologiske
svakheter i form av at studiene er gjort etter at man
hadde svar på hva som feilet pasientene . Stort sett
blir disse svakhetene påpekt av forfatterne av studiene, men tallene brukes likevel som dokumentasjon
av forventede besparelser eller effektivisering. I en
studie av Grøndahl og medarbeidere fra Drammen
har man tatt hensyn til usikkerheten som er ved en
innleggelse og de konkluderer med at kun 7 % av
innleggelser ved medisinsk avdeling kunne hatt nytte
av alternativ til innleggelse i sykehus [16].
Sannsynligvis ligge mulighetene for redusert antall
innleggelser nærmere 7% enn 20% blant annet fordi
det alltid vil være en usikkerhet ved innleggelsen som
medfører at man må legge inn flere enn strengt tatt
nødvendig.

Endre fokus fra kort liggetid til gode
totale pasientforløp
Vi finner i vår gjennomgang at et tiltak som kan
bedre et av målene, kan svekke andre mål.
De senere årene har kort liggetid blitt et mål på
både helsepolitisk suksess og på hvordan sykehusene
lykkes. Sykehusene blir målt på utvikling av liggetid
og kort liggetid i sykehus blir ansett å være et ønsket
mål. Liggetiden i sykehus er betydelig redusert de
siste årene og man har således fått en god måloppnåelse [17].
Registrering av liggetid i sykehus sier imidlertid ikke
noe om hvordan det går med pasienten etter sykehusoppholdet. Fra tid til annen ser man oppslag i
media hvor pasienter har blitt flyttet mellom ulike
institusjoner [18]. En studie fra Universitetet i Oslo
kan tyde på at en forkorting av liggetid i sykehus
tvert imot kunne medføre en økning av den totale
liggetiden på institusjon for noen pasientgrupper
[19]. Studien sammenlignet liggetid på sykehus +
liggetid i første institusjon etter utskrivelse fra sykehus for pasienter med hoftebrudd i Oslo i en periode
før og etter samhandlingsreformen. Resultatene viste
at den totale liggetiden ble forlenget etter at man

fikk kortere liggetid som følge av samhandlingsreformen.
Evalueringen EVASAM fant også en oppstykking
av pasientforløpene etter utskrivelse fra sykehus.
Ethvert slikt skifte er en belastning for pasientene og
en trussel for pasientsikkerheten ved at informasjon
kan gå tapt [20, 21]. Det er grunn til å spørre seg
om dette er en effekt som tjener et helhetlig pasientforløp eller om det kun er økonomiske besparelser
for sykehusene som er målet. Det er derfor god til
å flytte fokus fra redusert liggetid i sykehus til gode
totale pasientforløp med lite oppstykking.
Man har nå fått pakkeforløp for mange pasientgrupper. De fleste av disse omhandler forløp innad
i spesialisthelsetjenesten. EVASAM konkluderte med
at diagnosespesifikke pasientforløpsbeskrivelser har
vist seg uhensiktsmessige for samhandlingen mellom
foretak og kommuner fordi de aller fleste pasienter som skrives ut fra sykehus med behov for kommunale tjenester, har flere diagnoser. De mente at
diagnoseuavhengige forløp vil kunne egne seg bedre
for pasienter med multisykdom. Det gjenstår å se i
hvilken grad disse forløpene også kan ivareta pasientens tjenester utenfor sykehus.

Bruk av IKT i samhandling
Norge har de tekniske standardene som trengs for
å få til en god elektronisk samhandling, og vi har
evidensbaserte retningslinjer som skisserer medisinsk informasjonsdeling mellom IT-systemer, eller
«interoperabilitet» som det kalles innen e-helse.
Norge har felles standard kodeverk for diagnoser,
problemer, laboratoriedata og prosedyrer [22]. Dessverre er ikke standardene i bruk i alle journalsystemene, eksempelvis kan DIPS sende epikriser og ta
imot henvisninger, men ikke motsatt. Det kan også
mangle informasjon i akuttsituasjoner da mulighetene for deling/oppslag ikke er utbygget.
Interoperabilitet er definert som evnen to eller flere
informasjonssystemer har for å utveksle informasjon
på tvers av systemene [23].
I helsetjenestens trenger vi interoperabilitet mellom elektroniske pasientjournaler for å kunne sam-

handle. Det er flere forutsetninger som må på plass
for å få til interoperabilitet.
■■

Teknisk interoperabilitet er at systemet har
definerte, standardiserte grensesnitt.

■■

Semantisk interoperabilitet er at vi har lik
definisjon på informasjonen som utveksles slik
at informasjonen forstås og tolkes korrekt i
begge systemene.

■■

Faglig interoperabilitet kan være en betegnelse
på at vi utøver faget innen samme rammer
for forsvarlighet, eksempelvis evidence based
guidelines.

■■

Praktisk interoperabilitet, eller
prosesstandardisering vil være en betegnelse
på en standardisering av arbeidsprosesser,
eksempelvis at man bruker samme metode
for scoring av funksjonsnivå i to forskjellige
virksomheter.

Disse elementene er vanskelig å få til samtidig som
man beholder lokal variasjon tilpasset de lokale
faglige behov som finnes. Teknologisk er det ofte
enklest å tilpasse løsningene til standardiserte prosesser. Resultatet kan være at man kan får tekniske
løsninger som ikke er godt nok tilpasset det medisinsk faglige.
Legeforeningens IT-utvalg har laget et dokument
med en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget knyttet til nytte og ulemper ved økt bruk av struktur i
elektronisk journal [24]. Her finner man blant annet
en beskrivelse av ulike begreper samt oversikt over
mulige teknologier som kan brukes.
Utfordringen innen IKT i dag er således i mindre
grad det tekniske, og større grad det praktiske ved
samhandlingsprosessen, for eksempel hvordan man
jobber lokalt basert på tilgang til kompetanse, medisinske ressurser, avstander, pasientdemografi og pasientens ønsker. Eksempelvis må samhandlinsgprosessen være annerledes i Vinje enn i Oslo, fordi tilgang
på spesialister, sykehuset utstyr, avstander etc er forskjellig. Ekte samhandling må derfor løses lokalt, fra
de i front til øverste ledelsesnivå, med utgangspunkt
i hva som fungerer lokalt. Spesielt for multisyke er
det ofte vanskelig for helsetjenesten å koordinere
sine aktiviteter, både fordi antall prosesser som må
være harmonisert er mange men også fordi det kan
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mangle informasjon. Eksempler på opplysninger
som må kunne utveksles er gjennomførte og planlagte undersøkelser, konsultasjoner, innleggelser og
felles legemiddelliste.
God elektronisk samhandling forutsetter moderne
og oppdaterte IKT-systemer. En videreutvikling av
journalsystemer for blant annet å støtte god samhandling kan gjøre store forskjeller, spesielt i sykehjemmene der det er dokumentert store mangler
[25]. De fleste systemene kan også få bedre brukergrensesnitt slik at helsepersonell bruker mindre
tid på selve systemet. Systemer som ikke fungerer
optimalt fører til mye frustrasjon, og de kan være
en fare for pasientsikkerheten [25, 26].
Helseplattformen i Midt-Norge har som mål å prøve
ut samhandling i samme journalsystem. Dette kan
forenkle de tekniske utfordringene, men faglige og
praktiske utfordringer vil fortsatt være store. Prosjektet er viktig for å se om man kan lykkes med
en mer avansert informasjonsdeling på en annen
teknisk plattform enn i dag.

anerkjennes. Det kan være store lokale forskjeller i
organisering av helsetjenestene og utfordringene i
store og små sykehus kan være ulike.
Det må bygges broer basert på anerkjennelse av ulikhetene i helsetjenestene. Er forutsetning for å kunne
anerkjenne ulikhet og bygge broer, er å ha tilstrekkelig kunnskap om dem man skal samarbeide med,
hvilke mål de har og hvilke metoder de arbeider
etter. Når ulikhetene blir for store i samme system
kan man risikere at tiltak som er ment å skulle tjene
alle, til slutt ikke tjener noen fordi tiltakene blir for
generelle.
Organiseringen kan og bør variere for å sikre ivaretagelse av lokale behovsvariasjoner. Likevel bør
likeartet samhandlingspraksis og et felles etisk fundament for samarbeidet være felles og gjenkjennelig
i alle tjenester og alle deler av landet.
De siste årene har det vært mye snakk om «Integrerte helsetjenester» som kan høres ut som et godt
konsept, men hvor det ikke har vært noen entydig
god evaluering av slike systemer. Dette blir diskutert
senere.

Én løsning – passer den for noen?
«Når ulikhetene blir for store i samme system kan man
risikere at generelle tiltak som er ment å skulle tjene
alle, til slutt ikke tjener noen»
I stortingsmeldingen om samhandlingsreformen
snakker man om å nå et «felles, omforent mål».
Opplagte mål for pasient og pårørende er å gjøre
pasientene friske eller å oppnå god livskvalitet og
best mulig funksjon. For politikere og helsebyråkrater vil sannsynligvis målet være å gi en best mulig
helsetjeneste med effektiv bruk av ressursene, mens
det for helsepersonell kan være et felles mål å gi
behandling av høy kvalitet og god pasientsikkerhet.
Alle disse målene er riktige, men kan kreve ulike
tiltak. Det kan derfor være vanskelig å snakke om
et felles, omforent mål.
De ulike delene av helsetjenestene har også forskjellige mål og oppgaver og det er viktig at ulikhetene
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Ikke alle pasienter trenger
samhandling
«Rutiner for å bedre samhandling må ikke føre til
merarbeid for de som ikke trenger samhandling»
Virksomheten i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er, og skal være, ulik. De fleste pasientene i primærhelsetjenesten kan hjelpes uten at
det er behov for samhandling med andre aktører.
I spesialisthelsetjenesten derimot, er alle pasienter i
kontakt med flere deler av helsetjenesten og rutiner
for samhandling berører således de aller fleste pasientene. For brorparten er det tilstrekkelig med god
kommunikasjon i forbindelse med utskriving og
innleggelse og flere steder er det laget gode rutiner
for dette [27, 28].

Faktorer som gjør samhandling
krevende
Det er mange ulike faktorer som kan medvirke til at
samhandlingen ikke fungerer som ønsket (se tekstboks).
Mange av disse momentene kan være relatert til
samme årsak som hvordan samhandling er prioritert
på den enkelte arbeidsplass.
Det er lite dokumentasjon for at det finnes noen
systematiske forskjeller mellom yrkesgrupper når
det gjelder evne til samhandling. Det finnes derimot dokumentasjon som viser at for eksempel antall
henvisninger fra fastleger til sykehus bestemmes av
karakteristika ved fastlegens pasientpopulasjon [29].
Andre studier viser at kjønn, erfaring og geografi
også kan være relatert til henvisningspraksis [30, 31].
Innen enkelte fagområder råder det noe usikkerhet om hvilke tilstander som skal behandles i primærhelsetjenesten og hvilke som skal behandles i
spesialisthelsetjenesten. Dette er særlig relevant for
psykisk helsevern og rusbehandling, hvor Riksrevisjonen har vist vesentlig sprik mellom fastlegers
og sykehuslegers mening om hvilke tilstander som
hører til på hvilket nivå [32]. Funnene tyder på at
det er uklart hvilke tilstander som faktisk gir rett til
spesialisthelsetjenester for denne pasientgruppen.

Én pasient – én sykdom?
Både klinisk forskning og helsetjenesten er i stor
grad bygget rundt at hver pasient kun har én sykdom [33-35].
Vi lever lengre i Norge og en naturlig konsekvens av
dette er at pasienter har flere kroniske sykdommer.
Kroniske sykdommer fører i sin tur til langvarige
pasientforløp, samt mange møter og overganger mellom primær- og spesialisthelsetjenesten [2, 36]. De
aller fleste kliniske forløp i spesialisthelsetjenesten er
diagnosespesifikke og forholder seg derfor til enkeltsykdommer.
Mer enn 90 % av pasientene som har behov for
oppfølging i primærhelsetjenesten har flere samtidige sykdommer [35], og mange pasienter har flere
kroniske sykdommer [33]. Pasientgruppen er gjerne
eldre og har ofte sammensatte tilstander med kroniske sykdommer, kognitiv svikt og redusert funksjonsnivå, noe som fører til behov for hjelp fra flere
instanser samtidig [33]. Helsetjenesten må bevege
fokus fra isolerte diagnoser til en mer helhetlig tilnærming til den enkelte pasient.

FAKTORER SOM HINDRER
GOD SAMHANDLING
•• Økt spesialisering innen ulike deler av

helsetjenesten

•• Finansierings-systemer
•• IKT-løsninger som ikke kommuniserer

mellom tjenestenivåene

•• Lovverk som ikke støtter utveksling

av nødvendig informasjon mellom
behandlingsnivåer

•• Arbeidsbelastning
•• Manglende prioriteringer av oppgaver
•• Ulikt faglig ståsted
•• Manglende involvering av relevante aktører
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Prinsipper for samarbeid
og samhandling
Samhandling kan beskrives på tre nivåer:
■■

Nivå 1: Samarbeid om de enkelte pasientene.
Det er her det konkrete samarbeidet mellom
ulike aktører om samme pasient skjer.

■■

Nivå 2: Lokale systemer. Avtaler og
retningslinjer som regulerer hvordan
samhandling best kan foregå mellom de enkelte
aktørene. Et eksempel er samarbeidsavtaler
mellom kommuner og sykehus.

■■

Nivå 3: Nasjonale tiltak. Overordnede rammer
som skal legge til rette for gode lokale rutiner.
Eksempler på dette kan være lovverk eller
finansieringsordninger.

Gode arenaer for samhandling mellom sykehus, private spesialister og kommune kan bidra til å løfte
frem og løse utfordringer. Personlig kjennskap, tillit
og gjensidig tilgjengelighet er suksesskriterier. Legeforeningens erfaring er at når helsepersonell på tvers
av ulike tjenester og omsorgsnivå møtes, blir dette
konstruktive treff. «Mye kan løses med en god prat.»
Eksempel hvor man kan trenge god samhandling:
■■

Innad i kommunene;
•• Mellom fastleger og psykolog/
hjemmesykepleie/jordmor/helsesøster etc.
•• Mellom sykehjem og hjemmetjenestene

■■

Mellom sektorene
•• Mellom fastleger/legevaktslege,
privatpraktiserende spesialist og leger
på sykehus
•• Mellom sykepleier på sykehus og
hjemmetjenesten/sykehjem

■■

Innad i spesialisthelsetjenesten
•• Mellom ulike avdelinger
•• Mellom ulike institusjoner.
•• Mellom privatpraktiserende spesialister
og sykehus
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Nivå 1
Pasientrettede tiltak
Nivå 2
Lokale tiltak

Nivå 3
Nasjonale
tiltak

Figur 1. Lokale og nasjonale systemer skal støtte opp under godt
samarbeid rundt den enkelte pasient.

Nivå 1: Samarbeid/kommunikasjon om
enkeltpasienter
Direkte kontakt mellom ulike deler av helsetjenesten
er ofte helt nødvendig for å etablere gode løsninger
for den enkelte pasient. Kontakt i form av personlige
møter skaper ofte bedre tillit og fleksible løsninger.
Slike møter kan gjøres med eller uten pasienten til
stede.
Det er mange utfordringer knyttet til kommunikasjon om og med enkeltpasienter. Mange som jobber i helsetjenesten kjenner allerede på en betydelig
tidsklemme, det kan være krevende å finne tid til
å ta stilling til de enkelte problemstillingene og å
skape tillit mellom aktørene, samt at tidsbruken
også må følges av finansiering. Kulturendring må
også til da det er lite tradisjon for samarbeid mellom
noen yrkesgrupper. Dette kan skyldes at tjenestene
er organisert på en måte som gjør at ulike yrkesgrupper har ansvar for ulike pasientpopulasjoner og
at det dermed blir for mange man skal samarbeide
med. Ved siden av dette er det ikke alltid så greit
å identifisere hvilke pasientene som trenger mye
koordinering.

Elektronisk kommunikasjon om enkeltpasienter gjør
tilgjengeligheten større, spesielt når aktørene kjenner
hverandre. Dialogmeldinger er en sikker plattform
hvor informasjonen knyttes til pasientens journal.
Dette er et nyttig verktøy som har vært i bruk lenge.
Telefonkontakt er fremdeles et effektivt kommunikasjonsverktøy, så lenge gjensidig tilgjengelighet er
til stede. Flere steder i Norge har man utviklet ulike
lokale løsninger som har forbedret samarbeidet om
enkeltpasienter. Noen eksempler på dette er:
Nidaros DPS har samarbeid med flere fastlegekontor. Inntaksmøtene holdes på fastlegekontoret og
man kan i fellesskap lage løsninger for videre tilbud
til den enkelte pasient. Personlige møter skaper tillit.
Kalvskinnet legekontor har etablert fast samarbeid
med en privatpraktiserende psykolog og en fysioterapeut for å avklare og behandle pasienter med
komplekse problemstillinger. Felles vurderinger av
pasienten skjer på fastlegekontoret.
Samlokalisasjon
At ulike helsetjenester er lokalisert på samme sted
kan være nyttig, men erfaringene er delte. Terskelen
for å ta kontakt med andre tjenester kan være lavere,
men dersom sentrene er for store og ulike vil de
likevel fungere som separate tjenester.

I de tilfellene hvor tjenestene ikke bare er samlokalisert, men også er bygd opp som ulike deler av de
totale tjenestene, oppleves samlokaliseringen som
styrkende for samhandlingen. Tjenestene vil ha en
relativt stor felles pasientpopulasjon, og vil sammen
gi tjenester til hele populasjonen. Et eksempel på
dette er når jordmor eller primærhelseteam er lokalisert til et legesenter.

Nivå 2: Lokale organisatoriske forhold
Samarbeid om pasientene må understøttes av lokalt
tilpassede avtaler for hvordan slik samarbeid skal
skje.
Avtaler mellom helseforetak og kommuner
I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
6 er det beskrevet at kommunene skal inngå samarbeidsavtaler med helseforetakene. Minimumskravene til en slik avtale er ganske omfattende, se
tekstboks. Avtalene skal regulere overordnede administrative og ansvarsmessige forhold.
Utfordringer med de overordnede
samarbeidsavtalene
I Forskningsrådets evaluering av samhandlingsreformen EVASAM ble det vist at samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene ble inngått [7].
Det evalueringen også viste var at helseforetakene
og kommunene ikke opplevde at avtalene førte til
bedre samarbeid. Forskningsrådet konkluderte med
at dette skyldtes maktbalansen mellom kommunene
og helseforetakene - hvor sykehusene hadde for stor
definisjonsmakt. EVASAM konkluderte med at en
utjevning av denne maktbalansen, samt systematisk innhentede brukererfaringer vil kunne føre til
bedre effekt av avtalene. En annen utfordring med
mange av disse avtalene er at de i varierende grad er
laget av klinisk helsepersonell, og derfor ikke omfatter det direkte samarbeidet i tjenesten. Det må av
den grunn også finnes avtaler som omhandler den
direkte samhandlingen rundt pasientene.
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Lokale, klinisk rettede samarbeidsavtaler
Andre virkemidler for god praktisk samhandling er
mer spesifiserte og klinikknære samarbeidsavtaler
mellom sykehus og kommuner. Slike anbefalinger
må tilpasses lokale og fagspesifikke forhold.

Norsk forening for allmennmedisin publiserte i
mars 2018 anbefalinger for samhandling mellom
fastleger og sykehus [28]. Disse forslagene er et godt
utgangspunkt for praktisk samhandling, men de trenger tilpasninger til for eksempel psykisk helsevern.
Flere steder i landet er det utviklet lokale avtaler
for samhandling mellom fastleger og sykehus, blant
annet i Oslo, Østfold, Trondheim og Stavanger.

Innhold i avtaler mellom helseforetak og
kommuner, jfr. Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m.
§ 6-2. Krav til avtalens innhold
1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsopp
gaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret
for og en felles oppfatning av hvilke tiltak
partene til enhver tid skal utføre,
2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning
til innleggelse, utskrivning, habilitering,
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud
for å sikre helhetlige og sammenhengende
helse- og omsorgstjenester til pasienter
med behov for koordinerte tjenester,
3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus,
4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgn
opphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5
tredje ledd,
5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov
for kommunale tjenester etter utskrivning
fra institusjon,
6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsover
føring og informasjonsutveksling og for
faglige nettverk og hospitering,
7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis
og læretid,
8. Samarbeid om jordmortjenester,
9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt,
10. Samarbeid om forebygging og
11. Omforente beredskapsplaner og planer for
den akuttmedisinske kjeden
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Videreutvikling av praksiskonsulentordningen
(PKO)
Dagens praksiskonsulentordning i sykehusene skal
fremme samhandling mellom sykehus og fastleger.
Siden starten i 1995 har tjenesten fungerer i varierende grad. Nasjonalt arbeidsutvalg for PKO har
laget et dokument om status og visjoner for praksiskonsulentordningen. De konkluderer med at mye er
oppnådd og at PKO mange steder har utviklet seg
til å bli både robust og handlekraftig, og kan vise
til gode resultater. De anbefaler at PKO etableres
ved alle sykehus og at det kan vurderes tilsvarende
i kommunene.

Mange praksiskonsulenter opplever å havne i en
lojalitetsskvis fordi de er ansatt av sykehusene og
noen opplever en relativt stor forventning om lojalitet til sykehusets side av samarbeidet. Andre opplever at råd ikke blir etterfulgt av effektfulle tiltak.
Ved å dele ansettelsen av praksiskonsulentene mellom sykehus og kommuner vil man i større grad
sikre mer uavhengighet til arbeidsgiver. Det bør
også utprøves en ordning med et nasjonalt organ
for samhandling. Nasjonale retningslinjer, handlingsprogram og beredskapsplaner kan utformes og
implementeres gjennom et slikt system. Vurderinger som gjøres her kan legge føringer for hvordan
regionale utvalg best kan tilpasse dette innenfor sine
regionale rammer. På samme måte kan gode lokale
ordninger fremmes inn til et nasjonalt nivå gjennom
et slikt organ. Et slikt organ kan muligens være et
godt fundament for samhandling.
Ikke alle sykehus har PKO. Ved St. Olavs hospital
har man valgt en løsning med et samhandlingsutvalg
bestående av fastleger, sykehusleger og representanter fra kommunal helseforvaltning.

Lokale arenaer for samhandling
Rene undervisningsmøter hvor sykehusspesialister
underviser primærleger og andre yrkesgruppe er en
tradisjonell «møteplass» som har fungert i varierende grad. Slike møter er hovedsakelig en arena med
enveis kommunikasjon hvor felles utfordringer ikke
nødvendigvis løses.

De siste årene har man i økende grad løftet frem en
toveis kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og sykehus, og har flere steder gått over til en
møteform hvor man belyser et tema fra ulike sider.
Samhandling og utfordringer knyttet til enkelte pasientgrupper kan være et typisk tema. Mange av disse
arenaene forutsetter at helsepersonell deltar på egen
fritid, det er også lite tverrfaglighet på disse arenaene.
Møteplass Oslo er et eksempel på en arena for
utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Tilsvarende arenaer finnes både i Bergen,
Østfold og Trondheim. Møteplass Oslo er et samarbeid mellom leger i kommunehelsetjenesten og leger
fra helseforetakene i Oslo, forankret i Samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet. Møteplass Oslo skal
lage anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling og
tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling. Møteplass Oslo har et
arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert.
I Stavanger har man laget VIP ordning for pasienter
med behov for hyppig kontakt med helsetjenesten,
og hvor økt samarbeid og langsiktig planlegging
forventes å kunne bety en forskjell. Ordningen
medfører at slike såkalte VIP-pasienter lettere kommer direkte til den avdelingen de er kjent ved på
sykehuset. Dette gjøres ved at det lages en avtale
mellom pasient, sykehus og fastlege/saksbehandler
i kommunen. Erfaringene fra pilotfasen er at man
fikk bedre pasientforløp og at samarbeidet mellom
de involverte ble bedre.

Samhandling innad i kommunene
De kommunale helsetjenestene har endret seg betydelig de siste tiårene.

Med etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp
tilbud er det forventet at kommunene skal kunne gi
et godt tilbud til stadig sykere pasienter både innen
somatisk sektor, rusbehandling og psykisk helsevern.
Helsetjenesten i kommunene har således blitt mer
komplekse og det er viktig at man ikke får en så
oppsplittet tjeneste at kontinuiteten i helsetjenestene
undergraves. Finansieringsordninger og organisering
må ikke etablere siloer eller selvstendige behandlingssløyfer utenom fastlegen.
Fastlegene og allmennlegene er primærhelsetjenestens viktigste legeressurs, med den høyeste
medisinske kompetanse. Derfor må samhandling,
koordinering og utvikling av tjenestene skje i samråd
med kommuneoverleger og fastleger i kommunene.
Tjenestetilbudet må ikke fragmenteres slik at fastlegene mister sin viktige rolle som koordinator i tillegg
til behandler. Derfor må det legges til rette for at
fastlege og øvrig legetjeneste i primærhelsetjenesten
er delaktig i utviklingen av god samhandling med
spesialisthelsetjenesten.

Nivå 3: Nasjonale tiltak
Tilpasset lovverk og finansieringssystemer er eksempler på nasjonale oppgaver som også må understøtte
samarbeid og samhandling. Både politiske organer,
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet er aktører som lager nasjonale føringer i helsetjenesten. Dette dokumentet vil ikke omfatte disse
problemstillingene.
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Organisatoriske modeller
Den norske helsetjenesten er svært kompleks, og det
kan være vanskelig å måle effekten av konkrete tiltak
for endring [5, 37-39]. I den norske modellen er
det flere økonomiske forvaltningsnivå. Det har vært
diskutert om ett økonomisk forvaltningsnivå i Norge
vil kunne bedre samhandlingen. Erfaringen fra våre
naboland er at samme forvaltningsnivå ikke er en
garanti for god samhandling. I Danmark, hvor man
har ett forvaltningsnivå, lager man nå en Sundhetsreform blant annet for å styrke samarbeidet mellom
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten [40].
Det finnes flere ulike prinsipper for organisering og
finansiering av helsetjenesten og alle har sine fordeler
og ulemper. Det har lenge vært ansett at økt konkurranse fremmer kvalitet mens andre trender går mot en
mer populasjonsbasert organisering av helsetjenestene.

En av grunnene til dette er nok at begrepet om
konkurranse i helsetjenestene mangler en enhetlig
definisjon. Man kan ha konkurranse om kontrakter for levering av helsetjenester eller ulike aktører
kan konkurrere om pasientene. Lovverket i de ulike
landene regulerer helsetjenestene ulikt slik at en sammenligning på tvers av landegrensene kan være av
liten nytte.
Dessuten forveksler argumentasjonen ofte begrepet
«konkurranse» med «privatisering» eller «mangel på
konkurranse» med «offentlige helsetjenester».

Konkurransebaserte modeller

Integrerte helsetjenester

Betydningen av konkurranse i helsetjenestene har
vært debattert lenge, men det har vært vanskelig å
påvise sikre positive eller negative effekter av konkurranse når det gjelder kvalitet på helsetjenestene.

Det har oppstått et behov for å snakke om en tettere
samordning av helsetjenestene som en respons på
dagens fragmenteringen av helsetjenestene. Internasjonalt omtales dette som Integrated Care Systems
(ICS). ICS har ingen samlet definisjon, men felles
for alle er at pasientens behov skal stå i sentrum.
Noen steder omfatter dette integrering av ulike helsetjenester rundt enkelte pasienter og pasientgrupper, mens andre steder inkluderer et integrert system
også sosiale tjenester, skole og politi.

I noen studier har man kunnet vise til redusert
dødelighet som følge av hjerteinfarkt i områder med
større konkurranse. Dette har blitt tolket som at
konkurranse gir bedret kvalitet i helsetjenestene [41,
42]. Andre mener at konkurranse kan virke negativt
på kvalitet [43, 44].
En analyse av konkurranse i helsetjenestene mener
at vi ikke har nok bevis for teorien om at konkur-
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ranse ikke har noen plass i helsetjenesten eller at man
redder liv i form av kvalitetsforbedring som følge av
konkurranse [45].

Helsedirektoratets skriver i sin rapport om helhet og
sammenheng at det er åpenbart at akuttinnleggelser
for eldre pasienter kan bli en av de viktigste utfor-

dringene for spesialisthelsetjenesten med tanke på
fremtidig bærekraft [1]. Sentrale helseaktører har tatt
til ordet for å innføre integrerte helsetjenester også i
Norge og Helse Sør-Øst har dette som en viktig del
av sin utviklingsplan mot 2035 [13].
Det er mange som anbefaler at man innfører integrerte tjenester, til tross for inkonsistente data, spesielt der det er lokale systemer hvor helsetjenesten
selv har et eierskap til arbeidet.
Ingen enkelt modell har pekt seg ut som den ideelle
løsningen, men fokuset i tjenesten bør være rundt
den enkelte pasient og ikke baseres på et pre-definert
organisatorisk design.
I flere land, spesielt i USA, har man private aktører
som leverer alle helsetjenester til en gitt befolkning,
såkalte Accountable Care Organisations (ACO)
[46]. Dette kan være enkeltstående firma, som
Kaiser Permanente i USA, eller en gruppe av private aktører. Aktørene har et årlig budsjett basert på
befolkningsstørrelse og er ofte basert på kontraktsinngåelse etter en anbudsprosess. I flere land brukes
ACOs som en del av et ICS slik man blant annet har
gjort i Storbritannia og Valencia-regionen i Spania.
En annen type integrerte helsetjenester er «Case-management» som er et verktøy for å skreddersy helsetjenester for personer med behov for individuelle
og langvarige helsetjenester [47]. Det går ut på at
en behandler, gjerne en sykepleier, har ansvaret for
å følge opp og koordinere tjenestene for den aktuelle pasienten. Hensikten med denne modellen er å
redusere utgiftene til sykehusbehandling, samt bedre
kvaliteten og pasientens opplevelser av tjenestene.

Dokumentasjon av integrerte
helsetjenester
Til tross for at det har vært fokus på integrerte
helsetjenester siden begynnelsen av 2000-tallet, er
det vanskelig å finne en entydig dokumentasjon
på effekten av dette [48, 36]. Nick Goodwin har
skrevet mye om integrerte helsetjenester og mener
at dersom en modell skal kunne karakteriseres som
en suksess, må den både bidra til bedre opplevde
tjenester, bedre kvalitet i tjenestene og bedre kost-

nadsutnyttelse [49]. Hvis man legger dette til grunn,
er det lite dokumenterte effekter av enkeltmodeller.
Det er dokumentert at mange tiltak som er gjort for
å integrere ulike helsetjenester har medført en bedre
brukertilfredshet [50]. Men, når det gjelder helseeffekt og økonomiske besparelser er dokumentasjonen
svært variabel [51].
Det er flere grunner til at det er krevende å sammenligne forskningsresultater om integrerte helsetjenester :
■■

det opereres med ulike definisjoner,

■■

modellene er ofte sterkt knyttet til lokale
forhold [4, 52],

■■

resultatene til enhver modell vil være avhengig
av konteksten den er i og det er vanskelig å
kopiere resultatene fra en modell i en annen
kontekst,

■■

det måles ulike parametere i ulike studier slik at
resultatene ikke er sammenlignbare

■■

resultater er ofte basert på ukontrollerte data før
og etter implementering

Effekt på kostnader
Det hevdes at besparelsene ved ICS er store, men
dokumentasjonen for dette er beskjeden [53]. ICS
kan bli svært komplekse og dyre strukturer. En studie fra 2015 hadde gått gjennom 38 program fra 8
forskjellige land [54]. Man fant at de totale kostnadene sannsynligvis økte fordi kostnadene kom i
tillegg til vanlige kostnader. Den aktuelle studien
fant en økonomisk gevinst i kun 3 av 38 tilfeller.
Tilsvarende er funnet i flere studier [51, 54-56].
Det blir ofte argumentert med at man, ved å implementere integrerte tjenester, vil spare penger på lengre sikt. Dette er basert på argumenter om at dersom
man kan forebygge forverrelser av kronisk sykdom,
får man en dreining fra dyre sykehustjenester til billigere tjenester i kommunene og man reduserer antall
innleggelser. Noen forskere betegner dette som mer
et håp enn fakta [51].
Selv om man i noen tilfeller kan få redusert liggetiden i sykehus, vil dette kun representere en bespa-
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relse for sykehuset dersom man kan fjerne denne
sengen og redusere bemanningen. Sannsynligvis vil
reduksjonen i antall liggedøgn bety så lite for den
enkelte avdeling at det er vanskelig å få noen reell
besparelse.

tid har pasienten, har ansvaret for behandlingen; dog
ofte begrenset til eget fagfelt.

Koordinering
På dette nivået sees tjenestene mer i sammenheng
for noen bestemte grupper. De ulike tjenestene har
fremdeles en stor grad av autonomi, dog i en ramme
av lover og forpliktende avtaler mellom kommuner
og helseforetak.

Effekt på kvalitet og brukertilfredshet
Det er vist en positiv effekt på brukertilfredshet
blant annet i form av at bedre tilgang til enkelte
tjenester [54, 56]. Dette må anses som en viktig og
ønsket effekt.

Deler av tjenestene har et tettere samarbeid også
finansielt.
Eksempler på slike tjenester kan være Flexible
Assertive Community Treatment (FACT) for
alvorlig psykisk syke eller pasientsentrerte helsetjenester for pasienter med et sammensatt sykdomsbilde som trenger mye koordinering mellom
tjenestene. Ordninger med «case»-management
vil i utgangspunktet også havne i denne gruppen.

Grad av integrering
Vårt helsevesen har tradisjonelt vært bygd på et generelt samarbeid mellom ulike tjenester. Hvis tjenestene skal integreres mer er det spørsmål om hvor
langt man skal gå i en slik integrering (Se figur).

Generelt samarbeid og kommunikasjon

Full integrering

På dette nivået har ulike tjenester en viss form for
autonomi. Det utveksles informasjon som er nødvendig for andre deler av helsetjenesten. Man har
avgrenset ansvar for sin virksomhet og deltar lite
i virksomhet som går på tvers av organisasjonene.
Ansvaret er ofte sekvensielt ved at den som til enhver

Full integrering ser vi i organisasjoner som
Kaiser Permanente og modellene i Valencia.
Høyere grad av integrering vil redusere mulighetene for fleksibilitet og uavhengighet mens man får
økende behov for å styre formelle strukturer i tje-

Full integrering
• Tillater nye organisasjonsformer rundt enkelte pasientgrupper
• Totalt ansvar for alle koordinering
• Felles finansiering og dokumentasjon
Bygge broer
• Innenfor ulike tjenester med felles ansvar med avtalt finansierinfgsansvar
• Delt klinisk informasjon. Forberede utskrivelse
• Eks. Pasientsentrerte helsetjenesteteam, FACT
Generelt samarbeid og kommunikasjon
• Mellom ulike eksistereende tjenester med klart avgrenset ansvar
og uten felles finansiering
• Henvise og følge opp
• Sørge for god kommunikasjon for å sikre kontinuitet i tjenesten
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nesten [57]. Dette kan føre til etablering av byråkratiske strukturer for å styre tjenesten, men som ikke
nødvendigvis fører til reell forbedring av tjenestene
rundt pasientene.

Modeller for integrerte helsetjenester
Alzira- modellen i Valencia
Alzira-modellen er en populasjonsbasert modell som
skal gi et totalt helsetjenestetilbud til en definert
befolkningsgruppe. Modellen har fått mye oppmerksomhet som et vellykket Integrated Care System,
men har også hatt sine problemer [13, 58-60].
Modellen går ut på at private organisasjoner driver
helsetjenestene basert på en avtale med de lokale
myndighetene [12]. De lokale myndighetene betaler
et per-capita beløp for hele befolkningen i området
og den private bedriften skal levere helsetjenester for
befolkningen for dette beløpet, justert for prisstigning. Modellen skulle gi en forutsigbarhet i utgiftene
til de lokale myndighetene og risikoen overføres til
den private organisasjonen.
Ribera Salud er en leverandør av helsetjenester basert
i Valencia i Spania og har blant annet levert helsetjenester til byen Alzira som var en av de første
byene som innførte enn slik modell, også kalt Public
Private Partnership.
Den første avtalen ble inngått i 1997 og inkluderte
drift av et sykehus fra 1999. Allerede i 2003 ble
avtalen terminert, blant annet grunnet finansielle
forhold og erstattet med en ny avtale som bedret
finansieringen ved årlig justering av per-capita tilskuddet i henhold til utgiftene til helsetjenestene i
Valenciaregionen [12, 59]. I tillegg skulle avtalen nå
omfatte totale helsetjenester og inkludere tjenester
som forebygging, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, folkehelse og omsorg.
Den integrerte modellen har felles retningslinjer,
finansiering og IKT-system. Man mente at helsepersonell på denne måten ikke kun ville ta kliniske
hensyn når man skulle ta beslutninger, men også ta
i betraktning bruk av ressurser.

Modellen er videre utviklet i Valencia til Integrated
Care Model for Complex Cases.
Resultater av Alzira-modellen
Det har vært vanskelig å finne uavhengig dokumentasjon for effektene av den spanske modellen
da dokumentasjonen hovedsakelig er i form av rapporter basert på informasjon fra Ribera Salud. Noen
beskriver at det er vanskelig å få tak i gode data [59].
Det har også vært kritikere av modellen blant annet
basert på politisk ståsted [58].

NHS i England har laget en rapport som konkluderer med at deler av denne spanske modellen kan
egne seg for britiske forhold [12]. De fremhever
at integrasjonen mellom primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten samt bruk av felles IKT-system har vært suksessfaktorer. Resultatene fra Ribera
Salud kan synes imponerende. NHS-rapporten
påpeker imidlertid at dette er basert på et relativt
smalt spekter av indikatorer og etterlyser en bredere
analyser av virksomheten.

ICS i Storbritannia
I Storbritannia har det vært en del skepsis til bruk
av ACO [61-64, 48-51]. Mye av denne skepsisen
er basert på at myndighetene ønsker å spare penger
ved en slik organisering og at dette til vil føre til
et dårligere helsetilbud [63, 65]. Skepsisen bunner
også i en bekymring for at arbeidsforholdene til de
ansatte forverres slik det var en tendens til da det
ble inngått nye kontrakter med de yngre legene for
få år siden [63].
I Storbritannia er man i gang med 10 ulike integrerte
systemer hvor ulike deler av NHS inngår avtale om
samarbeid, Integrated Care Partnership (ICP), med
lokale aktører og andre [66, 67]. Den største av disse
aktørene er etablert i Manchester hvor man i tillegg
har desentralisert ansvar og myndighet.
De foreløpige resultatene fra dette arbeidet indikerer at man kan få redusert antall øyeblikkelig hjelpinnleggelser. Noe av denne effekten tilskrives at
pasientene vurderes både i primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten samme dag. I tillegg har de
fått til bedre tjenester innen en del områder.
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Selv om man har fått i gang nye måter å arbeide på
og dette synes å gi bedre tjenester, har man fremdeles de samme utfordringene som i resten av NHS:
nemlig økende etterspørsel med stramme budsjetter.
Arbeidet med ICS og ICP understreker at det er
et behov for økte bevilgninger og for nye måter å
arbeide på hvis man skal opprettholde god helsetjeneste i fremtiden.
ICS innebærer en dreining fra dagens konkurranse-baserte modell til en mer langsiktig befolknings-basert modell. Man kan ikke forvente å spare
penger, men å få mer ut av pengene.
Integrated primary and acute care system
NHS i Storbritannia bygger også opp en ICS sentrert om primærhelsetjenesten, Integrated Primary
and Acute Care Systems (PACS) [66, 68]. Modellen
er en populasjonsbasert modell basert på fastlegenes
lister. Modellen blir beskrevet som en «bottom-up»
modell hvor man har kommet frem til ulike samarbeidsformer basert på lokale behov. Sentrale elementer i modellen er at forebygging er inkludert
i tjenesten, at man har systemer som kan gi rask
intervensjon ved behov slik at man unngår akutte
intervensjoner og at man kan gi koordinerte tjenester til de mest komplekse pasientgruppene.

Det pågår en evaluering av PACS i regi av NHS. Flere
opplever at det ikke har medført store organisatoriske endringer, men heller en endring av overordnede
organisatoriske forbindelser og insentiver i det lokale
systemet [69]. Det gjenstår imidlertid mye når det
gjelder tilpassing av lover og finansieringsmodeller.
Greater Manchester Devolution Model
Modellen er en befolkningsbasert modell som skal gi
tjenester til en befolkning på 2,8 millioner innbyggere. Hensikten er å gi bedre integrerte tjenester hvor
beslutninger tas mer desentralisert. Modellen inkluderer NHS-aktører, kommuner, primærhelse, frivillige
organisasjoner, transport, brannvesen og politi.

Greater Manchester Health and Social Care Partnership (GMHSCP) utgjør helse- og omsorgsdelen av modellen. I alt ti sykehus inngår i systemet.
GMHSCP har totalt fått et budsjett på 6 milliarder
britiske pund som skal dekke alle utgifter til alle
tjenestene.
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Etter 2 års drift har modellen i hovedsak resultert
i at det er etablert nytt samarbeid og flere avtaler
mellom flere ulike tjenester [70-73]. Endringene er
langsomme og det er foreløpig vanskelig å se konkrete effekter. Man håper at modellen skal kunne
gi mer desentraliserte tjenester selv om dette kan
medføre større variasjon i tilbudet enn i dag [70].

Chronic Care Model – Kaiser Permanente
Kaiser Permanente er et forsikringsfinansiert helsesystem som ble etablert i USA på 1940-tallet. I dag
forsikrer de 12,2 millioner personer fordelt over ni
stater i USA, brorparten i California [74].
Det er gjort flere sammenligner mellom Kaiser Permanente og andre offentlige helsetjenester som både
NHS i Storbritannia og det danske sunnhetsvesen
[75, 76]. Den danske sammenligningen hadde som
mål å identifisere faktorer som har betydning for
helsetjenester til pasienter med kroniske sykdommer.
Den viste at Kaiser Permanente på fem av seks målte
faktorer skårer bedre eller likt som sunnhetsvesenet
[76]. Når det er sagt har Kaiser Permanente en pasientgruppe med høyere lønn og høyere utdanning
enn Danmarks befolkning samlet, som sunnhetsvesenet betjener. Dette er også en tilbakemelding
fra forskere som sammenlignet NHS og Kaiser
Permanente [77]. Til tross for at pasientgruppen til
Kaiser Permanente har større andel kronisk syke er
befolkningen som helhet også betydelig yngre og har
bedre økonomi. I både Danmark og Storbritannia
finansieres helsetjenesten over skatteseddelen, og er
et helsetilbud til hele befolkningen. I den danske
sammenligningen ble Kaiser Permanente vurdert
som en dyrere helsetjeneste enn sunnhetsvesenet.
I «the Chronic Care model» skal pasienten ha en
aktiv del i eget forløp og det er stort fokus på egenomsorg. Pasienten mottar opplæring samt kontinuerlig oppfølging gjennom sykdomsforløpet noe
som har ført til færre liggedøgn, sammenlignet med
det danske sunnhetsvesenet [76]. En sammenligning mellom NHS og Kaiser Permanente fant ikke
samme resultater [77].
Måten Kaiser Permanente er organisert på gjør det
enklere å tilrettelegge for gode pasientforløp. Legene
som jobber i Kaiser Permanente rapporterer at de i

større grad enn leger i det danske sunnhetsvesenet
opplever at de er en del av en sammenhengende
helsetjeneste [76]. Et felles journalsystem bidrar til
bedre samhandling, og pasienter opplever at det er
godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten. Hos Kaiser Permanente har
primærhelsetjenestene egne helsehus, Medical Centers, hvor allmennleger, privatpraktiserende spesialister, og andre helse- og omsorgstjenester er samlet
under ett. Dette har gitt gode resultater og ført til
veldefinerte behandlings- og forløpsprogrammer
[76].

Modeller for samhandling i Norge
Gode pasientforløp
Prosjektet «Gode pasientforløp» ble startet i 2014
og er et samarbeid mellom KS og Folkehelseinstituttet (FHI). Det ble etablert totalt 8 læringsnettverk
mellom sykehus og kommuner i hele landet. Det er
bestemt at denne satsingen skal fortsette ut 2022.
Følgende tre mål er satt for prosjektet:
■■

Et fokus på hva som er viktig for den enkelte
pasient

■■

Systematisk samarbeid mellom kommuner og
helseforetak

■■

Oppfølging av pasientforløpene ved hjelp av
standardiserte målepunkter

«Gode pasientforløp» er basert på erfaringene
med prosjektet «Helhetlig pasientforløp i hjemmet»
som er godt dokumentert [78].

Oppfølgingsteam
Med utgangspunkt i stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste skisseres at det skal etableres team for pasienter med store og sammensatte
behov, såkalte oppfølgingsteam [79, 80] . Som ledd
i å kunne identifisere pasienter som trenger oppfølging av team, er det utarbeidet et verktøy som skal
hjelpe til med å finne pasienter i risikosonen. Det
har vært vanskelig å finne gode modeller for å finne
disse pasientene [81].

Teamene har som formål å yte, koordinere og tilrettelegge tjenester for en selektert og tydelig definert
gruppe [79]. Formålet med teamene er både koordinering og å yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester.
Oppfølgingsteamene skal inngå i planlegging av helhetlige pasientforløp. Oppfølgingsteamene er basert
i kommunene og har som mål å bedre pasientenes
funksjon samt å utsette/redusere behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester, samt innleggelser
i sykehus.
Mange kommuner hadde team som tilsvarte oppfølgingsteamene. Helsedirektoratet har nå satt i gang
piloter med oppfølgingsteam. Som en del av piloten
er det laget et verktøy for risikokartlegging som skal
bidra til å identifisere personer som er i risiko for
funksjonsfall tidligere enn i dag.
1. september 2018 startet pilotprosjektet i seks kommuner: Bø i Vesterålen, Lenvik, Steinkjer, Flora,
Suldal og Asker. Piloten varer til 31.august 2021
og skal evalueres av en forskningspartner i løpet av
pilotperioden [80].

Primærhelseteam
Primærhelsemeldingen varslet også at det skulle lages
en pilot med primærhelseteam. Et primærhelseteam
er en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell
som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige
helse- og omsorgstjenester til en befolkning av en
definert størrelse uavhengig av alder, kjønn, diagnoser mv. [79].
Primærhelseteamet er dermed en form for utvidet
allmennlegepraksis. Primærhelseteam skal ha koordineringsansvar for sin populasjon og det skal ledes
av en lege [82].
Man ønsker å oppnå en reduksjon av behov for
kommunale helse- og omsorgstjenester, bedre samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt bedre brukertilfredshet [82].
I alt 8 kommuner og 13 fastlegepraksiser deltar i
prosjektet som skal være ferdig til 1. april 2021 og
følges med tanke på evaluering av måloppnåelse [82].
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Pasientsentrerte helsetjenesteteam

Ortogeriatri

Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) er en
annen form for integrering av helsetjenester basert
på pasientens behov [83].

Begrepet «ortogeriatri» er sammenslått av ortopedi og
geriatri, og er et fagfelt som har utviklet seg på grunnlag av at omtrent 9000 personer i Norge får hoftebrudd hvert år. Dette er i hovedsak eldre med høyt
legemiddelforbruk og en høy andel med demens.
Mange samtidige sykdommer gjør denne pasientgruppen sårbar, og prognosen for å komme tilbake
i full funksjon er ofte dårlig. Forskning viser at et
samarbeid mellom spesialister i ortopedi og geriatri
gir bedre behandlingsresultat for pasientene [85-89]].

I likhet med andre modeller for samhandling, legger
PSHT vekt på å være personsentrert, helhetlig og
proaktiv.
Modellen skiller seg fra oppfølgingsteam i kommunene hovedsakelig ved at teamet er satt sammen
av personell både fra kommunen og fra sykehuset.
Halvparten av teammedlemmene er ansatt fra sykehuset og halvparten fra de kommunale tjenestene.
Per i dag består teamet av allmennlege, sykepleiere,
fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmasøyt. I tillegg
er det ansatt personer som samler inn data kontinuerlig for oppfølging av tjenesten.
En annen vesentlig forskjell er at disse teamene følger pasientene kun i en kortere periode og gjennomsnittlig oppfølgingstid er 1 mnd. Deretter er det
primærhelsetjenesten og det kommunale hjelpeapparatet som følger opp pasienten. PSHT er ikke en
«halvannenlinjetjeneste», men hjelper til i overgangen mellom sykehus og kommunale tjenester.
Fordelen med disse teamene er at de også kan koordinere tjenester innad i spesialisthelsetjenesten, for
eksempel dersom pasientene har flere lidelser som
krever spesialistbehandling.
PSHT har vært brukt ved UNN, Tromsø og Harstad
siden 2014 og den har vært fulgt med evaluering
gjennom senter for e-helseforskning.
Resultatene viser at man kan redusere antall liggedøgn med inntil 30 % i de første 6 mnd. etter intervensjonen, men denne effekten var kortvarig [84].
Foreløpige data viser en klart redusert dødelighet.
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Pasienter som mottar ortogeriatrisk behandling
får bedret mobilitet, livskvalitet og funksjon sammenlignet med kontrollgruppen [86, 88]. Dette gir
støtte til at et ortogeriatrisk tilbud til pasienter som
bor hjemme med hoftebrudd har en klinisk, betydningsfull positiv effekt på gangfunksjon og mobilitet
minst ett år etter bruddet.

ACT/FACT team
Såkalte Assertive Community Treatment (ACT)
team skal gi tilbud til mennesker med alvorlige
psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblematikk. Denne pasientgruppen har behov for
langvarig og godt koordinert tjenestetilbud. ACTteam består av flere faggrupper, deriblant lege, psykolog, sykepleier og jobbkonsulent. Arbeidsmetoden er oppsøkende og arenafleksibel, og pasientene
møtes hjemme eller ute i det offentlige, og sjelden
på behandlers kontor. Pasientgruppen kjennetegnes
ved at de ofte har lite sosialt nettverk, mangler tilknytning til arbeidslivet, at de ikke evner å ta imot
eksisterende behandlingstilbud, og at de ikke alltid
selv ser sitt behov for hjelp. Gruppen har ofte tilleggsutfordringer med kriminalitet og manglende
bosted, og de har hyppige, men gjerne kortvarige
innleggelser i psykiatriske døgnavdelinger. Denne
gruppen er særlig sårbar for manglende kontinuitet
og samhandling i tjenestene. I Norge er det etablert
tverrfaglig sammensatte team etter modell fra ACT,
eller en variant kalt FACT som har mindre strenge
krav til oppfølgingen. Evaluering av tolv ACT/
FACT team har vist god effekt på å forebygge lange
innleggelser, og redusert andel døgn under tvang, og
både pasienter og pårørende sier seg fornøyd med
tilbudet [90].

Vurdering av integrerte helsetjenester
Integrering for enkelte pasientgrupper
Til tross for inkonsistente data, kan det være gode
grunner til å innføre integrerte tjenester for noen
pasientgrupper. Den viktigste begrunnelsen er at det
gir god kvalitet for enkelte grupper og bedre brukertilfredshet. Utvikling av integrerte tjenester må ha
utgangspunkt i tjeneste rundt den enkelte pasient
og ikke baseres kun på en pre-definert organisatorisk design [4, 52, 91]. Organisatoriske forhold skal
understøtte pasientnært arbeid.

Norge har
har bruk
brukav
avpasientsentrerte
pasientsentrertehelsetjenestehelsetjenesII Norge
teteam
vist
å
kunne
redusere
antall
liggedøgn
og
team vist å kunne redusere antall liggedøgn og overdødelighet de første 6 mnd. for eldre, pasienter
levelse de første 6 mnd. for eldre, pasienter med et
med et sammensatt sykdomsbilde [84, 92]. Bruk
sammensatt sykdomsbilde [84, 92] . Bruk av geriav geriatrisk kompetanse for ortopediske
atrisk
kompetanse
for effekt
ortopediske
pasienter
pasienter
har vist god
på livskvalitet
oghar
vist
god
effekt
på
livskvalitet
og
funksjon
[85-89].
funksjon [85-89].
Sammen
den positive
positive effekten
Sammen med
med den
effekten på
på brukertilbrukerfredshet
er dette
momenter
somsom
talertaler
for innføring
tilfredshet
er dette
momenter
for innav
ICS av
i større
enngrad
i dagenn
[54,
56].[54, 56].
føring
ICS igrad
større
i dag
Det er ingen grunn til å forvente økonomiske besparelser på grunnlag av integrerte helsetjenester. Selv
om man kan få noe reduksjon i antall liggedøgn i
sykehus, vil dette sannsynligvis oppveies av at innsatsen utenfor sykehus økes, for eksempel når det
gjelder hoftebrudd, samt at det kreves ressurser for
å koordinere tjenestene [19].
Tall fra Valencia i Spania kan tyde på at man kan
behandle flere pasienter for samme kostnad, men

tallene er basert på et begrenset utvalg indikatorer og
det fines lite uavhengig undersøkelse av resultatene.
Dokumentasjonen må derfor anses å være usikker.
Modellen er i stor grad basert på et politisk ønske
om å bruke mer offentlig-privat samarbeid i driften
av helsetjenester.

Sterkt relatert til lokal kontekst
ICS brukes om mange ulike løsninger og må alltid
ses i relasjon til den konteksten den er i. Overføringsverdien kan derfor være begrenset mellom ulike
steder, og spesielt steder med svært ulik organisering
av helsetjenesten. Man må derfor være forsiktig med
å basere forventninger om egne resultater på data fra
andre settinger.

Bygge broer heller enn full integrasjon
En full integrasjon er sannsynligvis ikke hensiktsmessig da man kan få et rigid system hvor man forsøker å forene ulike tjenester i samme mål i stedet
for å bevare deres unike funksjoner.
Full integrasjon vil også medføre oppbygging av
mer administrasjon og kontroll i stedet for å bruke
ressursene nær pasientene.
Det kan derfor være mest hensiktsmessig å jobbe
mot bedre integrering på områder hvor dette har
vist seg hensiktsmessig heller enn å satse på full integrering.
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