
SAMHANDLINGSREFORMEN 
OG LOV OM HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER. LEON 
OG 
HALVANNENLINJETJENESTER 
14.30  - 15.30. Plenumsdiskusjon
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LEON – LAVESTE EFFEKTIVE 
OMSORGSNIVÅ

• Laveste effektive omsorgsnivå (Leon), 
introdusert i St. meld. nr. 9 (1974–75)
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HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTELOVEN 

§ 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Pkt. 6: Andre helse- og omsorgstjenester, herunder

a) Helsetjenester i hjemmet

b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og 
opplæring og støttekontakt og

c) plass i institusjon, herunder sykehjem
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SPESIALISTHELSETJENESTE-
LOVEN

§3-3 De regionale helseforetakene sørger for

spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder

1. sykehustjenester,

2. medisinske laboratorietjenester og radiologiske 
tjenester

3. akuttmedisinsk beredskap,

4. medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og 
ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt,

5. tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighetpersonell.
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1. LINJE, 2 LINJE OG 1,5 
LINJE

• 1. linje: Primærhelsetjeneste

• 2. linje: Spesialisthelsetjenesten

• «Halvannenlinjetjeneste»: Det som ligger i mellom

• Intermediærsenger

• Respiratorbehandling i hjemmet

• Hjemmedialyse

• KAD-senger

• Distriktsmedisinske sentra

• Eksempel fra Bergen, 2006: «En seng på vei hjem fra 
sykehus» 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/
vedlegg/omsorgsplan_2015/storetveit_presentasjon_be
rgen.pdf
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Røde Kors sykestue, Kjøllefjord, ca. 1936

SAMHANDLINGS-
REFORMENS 

FORLØPER



SAMHANDLINGS-
REFORMEN 2012

• Mål: bedre folkehelse og bedre helse- og 
omsorgstjenester på en bærekraftig måte

• Strategiene: forebygge mer, behandle tidligere og 
samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få 
tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor

• Man skal få rett behandling til rett tid på rett sted, 
gjennom en helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjeneste som er tilpasset den enkelte 
bruker
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SÆRLIG KRITISK: 
OVERGANG MELLOM 

NIVÅENE
• Det er særlig viktig med god samhandling når 

ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus og 
kommuner, og mellom avdelinger og enheter 
innen sykehus og kommune

• Gode samarbeidsavtaler og samlokalisering i 
lokalmedisinske sentra kan bidra til det.

• Folk må få hjelp til å legge om levevaner som kan føre til 
sykdom og plager. Dette kan være frisklivstilbud som kan 
hjelpe med å endre kosthold, komme i gang med fysisk 
aktivitet eller stumpe røyken
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SAMHANDLINGS-
REFORMEN
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Spesialisthelsetjeneste

Kommunehelsetjeneste

Samhandlingsreform

en: Økte 

forventninger til 

behandlingstilbud 

utenfor sykehus



SAMHANDLINGREFORMENS
VERKTØY

• 3.000 nye leger? Ikke 
vedtatt. Resultat: + 1.000 
leger

• Betaling fra kommunene 
til sykehusene for 
ferdigbehandlede 
pasienter

• «kommunal 
medfinansiering 20%» -
bortfalt
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SAMHANDLINGS-
REFORMENS TRE 
UTFORDRINGER

• Utfordring 1: Pasientenes behov for 
koordinerte tjenester besvares ikke godt 
nok – fragmenterte tjenester

• Utfordring 2: Forebyggende virksomhet for 
svak

• Utfordring 3: Demografisk utvikling og 
endring i i sykdomsbildet

• Utfordring 4: Nye oppgaver til 
fastlegetjenesten
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RIKSREVISJONEN 2015

• Til tross for at kommunene etter 
samhandlingsreformen mottar sykere pasienter 
enn tidligere, har kommunene i liten grad økt 
kapasiteten eller styrket kompetansen

• Samhandlingsreformen – hva nå? 
https://tidsskriftet.no/2015/09/leder/samhandlingsrefor
men-hva-na
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DISKUSJON: 
OPPGAVEOVERFØRING

1. Gode forslag til hvilke 
oppgaver 
kommunehelse-
tjenesten overta fra 
spesialisthelsetjenesten?

• Kan pasientene tjene 
på slik overføring

• Må rammene endres?
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DISKUSJON: 
LEGE-

MIDDEL-
INFORMA-

SJON
2. Hvordan kan vi 
bidra til at 
legemiddel-
informasjon ved 
overføring mellom 
nivåer blir sikrere?

• Oppdatering 
medisinliste  -
hvem gjør det?

• Annen kritisk 
helseinformasjon?
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DISKUSJON: KAD-PLASSER

3. Er KAD-plasser et 
hensiktsmessig 
helsetjenestenivå etter 
LEON-tankegangen?

Eller er KAD-plasser et 
arbeidskrevende og 
mellomledd som forsinker 
korrekt behanding for 
pasienten?
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AKUTTMOTTAK

HJERTEHERNE

TRAUME

LEGEVAKT

LOKAL-

SYKEHUS

SYKEHUS

DISKUSJON: 
OMSORGSNIVÅ

4. Hva og hvem 
bestemmer 
pasientens 
omsorgsnivå? Har 
fastlegen noen 
rolle her?
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