
SAMHANDLINGSREFORMEN 
OG LOV OM HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER
09:45 – 10:30

Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege
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SAMHANDLINGSREFORMENS 
FORLØPERE
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RØDE KORS SYKESTUE 
KJØLLEFJORD, 1936



KAUTOKEINO 1960: NORGES 
MEST OMFATTENDE 

TUBERKULOSEEPIDEMI

• Skjermbildeundersøkelse i 
hele kommunen

• 1962: 99,6% frammøte

• 45 tuberkulosesyke på 4-5 
år



SAMHANDLINGSREFORMEN 
2012
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SAMHANDLINGS-
REFORMENS FIRE 
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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MÅL OG STRATEGI

• 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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SAMHANDLINGS-
PARAGRAFEN

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1.Plikt til å inngå 
samarbeidsavtale

• Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med 
det regionale helseforetaket i helseregionen eller med 
helseforetak som det regionale helseforetaket 
bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller 
sammen med andre kommuner.

• Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at 
pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om 
helse- og omsorgstjenester.
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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-
REFORMEN

10

Spesialisthelsetjeneste

Kommunehelsetjeneste

• Prosjektdirekør Tor Åm, Helse-

og omsorgsdepartementet, 

03.10.2011
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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.
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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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https://tidsskriftet.no/2015/09/leder/samhandlingsreformen-hva-na


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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Spesialisthelse-

tjeneste

Kommunehelse-

tjeneste



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?

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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