
Samhandlingsreformen 
Prosjekt 

“Helhetlige pasientforløp – en 
breddestrategi” 

 
Et samarbeidsprosjekt som startet opp i 
2011 mellom de 5 kommunene: Averøy, 
Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, 
Høgskolen i Molde og Helseforetaket.  

 



 

En av hovedutfordringene i norsk 

helsevesen er fragmentering av tjenestene. 

Mangelfull helhetstenkning og koordinering 

er en viktig årsak til at pasientene opplever 

at systemet svikter.  Dette er noe av det 

dette prosjektet søker å finne en løsning på. 

 



Som prosjektnavnet tilsier har prosjektet en 
breddestrategi. Med breddestrategi menes i 
denne sammenheng at prosjektets 
gjennomføringsmodell skal være enkel og 
praksisnær i sin utforming slik at den kan 
utbygges i de fleste kommuner og slik ha stor 
spredningsmulighet.  

 



Organisering av prosjekt: 

• Styringsgruppe organisert med representant fra 
hver kommune på rådmannsnivå 

• Representant fra Helse Nordmøre og Romsdal 

• Medlem og observatør fra HiMo 

• Tillitsvalgt 

• Brukerrepresentant 

• Fastlegerepresentant 

• Observatør fra pasient- og brukerombudet 

 



• Prosjektgruppe er ulike enhetsledere – mandat til 
å vurdere organisering i egen kommune, 
korttidsplasser, tjenester m.m. Være pådrivere til 
prosessgruppe, alle parter representert 

 

• Prosessgruppe er gruppe av ulike profesjoner 
som alle har tilknytning til pasientforløp 1 – 
Brudd i øvre lårbein. Også her alle parter 
representert samt brukermedvirkning. 

 



Finansiering 

• Prosjektet har fått tilskudd på vel 2,3 mill. til 
dette prosjektarbeidet fra Helse og 
sosialdirektoratet og kr. 500.000,- fra 
Helseforetaket. Midlene benyttes bl.a. til 
frikjøp av deltakere i prosjekt, videre til 
arrangering av kurs og fagdager, samt lønn til 
prosjektleder. Partene i prosjektet har også 
lagt inn en egenandel på ca. 1,1 mill. 

 



De tre pasientforløp som prosjektet nå skal 
utforme med representanter fra alle deltakende 
parter er følgende: 

  

• Brudd i øvre lårbein 

• KOLS 

• Smertelindring cancer 

 



Hvor står prosjektet i dag? 

• Det er etablert gruppe som jobber med 
utforming av pasientforløp 1. Disse har 
gjennomgått kurs for opplæring av metodikk 
for å utforme helhetlige forløp. Gruppen har 
faste møter og det jobbes nå med 
utformingen at pasientforløpet. 

 



Hvor står prosjektet i dag (forts.)? 
• For personell som jobber pasientnært med denne gruppe 

pasienter, har det vært arrangert fagdag, men fokus på 
pasienter med brudd i øvre lårbein og rehabilitering.        
Ca. 100 deltakere fra de 5 kommunene og Helseforetak har 
deltatt på dette kurset. 

 
• Videre er det iverksatt hospitering for personell i 

kommuner i Helseforetak for opplæring/veiledning for 
denne pasientgruppen.  

 
• Man har som målsetting at dette pasientforløp skal være 

godkjent innen 30.05.12 



Hvor står prosjektet i dag (forts.)? 
• Prosessgruppe som skal utarbeide pasientforløp 2 

KOLS er under etablering og skal ha sitt første 
møte i januar. Her blir det også arrangert 
fagdager for personell som jobber direkte med 
KOLS-pasienter i kommunene, og hospitering i 
Helseforetaket. 

 
• Høgskolen i Molde følger prosjektet med 

forskning, og vil legge fram en foreløpig 
evaluering på førstkommende styringsgruppe. 
 



Vil du vite mer? 
 
Se også: http://averoy.kommune.no 
Søkeord:  Samhandlingsreformen 
 
Kristin Lervik 
prosjektleder 
kristin.lervik@averoy.kommune.no 
  
Olaug.Haugen 
Leder av styringsgruppe/rådmann i Averøy kommune 
olaug.haugen@averoy.kommune.no 

http://averoy.kommune.no/
http://averoy.kommune.no/
mailto:kristin.lervik@averoy.kommune.no
mailto:olaug.haugen@averoy.kommune.no

