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Samhandlingsreformen 

 Nytt virkelighetsbilde 

 Ny pasient rolle 

 Ny kommunerolle 

 Styrke forebygging 

 Styrke kommunehelsetj. 

 Spisse HF’enes oppgave 

 



Nasjonal Helse- og omsorgsplan 

 Folkehelse 

 Fremtidens komm.helsetj. 

 Helhet og sammenheng  

 Ny pasientrolle 

 Kvalitet og faglighet 

 Helsepersonell 

 

– Mer operativt redskap 

– bedre politisk styring 







Hvordan kan dere  
skape en kultur  
som motvirker  

brukermedvirkning? 
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Bruker med virkning 

    ”Brukermedvirkning er en realitet når brukeren får delta 
sammen med og på lik linje med fagkompetansen i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.  
 
Gjennom respekt for hverandres ståsted og kunnskap kan 
de utfylle hverandre og sammen utvikle gode tjenester”  
 





1. Hva er gjort i de gjennomførte samhandlingsprosjektene og hvilke 
resultater er oppnådd for brukere og tjenestene? 
 

2. Hvilke faktorer har hemmet og fremmet samhandlingsprosjektene?  
 

3. Hva kan vi lære av de beste prosjektene; hvilke nøkler har de brukt for 
å lykkes?   
 

 
Last ned rapporten her 

Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter 
- nøkler for å lykkes 
 

http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/Suksesskriterier+for+samhandlingsprosjekter.17240.cms


Nøkkelområder for å lykkes 

 God prosjektledelse 

 Forankring og aktiv involvering 

 Brukermedvirkning 

 Samarbeid i prosjektgruppa 

– kultur for samhandling 

 Forbedringskunnskap 

 Økonomisk støtte 

 



Brukermedvirkning i 65% av prosjektene 

 Tydeliggjør behov 

 Erfaringskunnskap 

 Kulturutvikling 

 Forståelig språk 

 Utvikle  verktøy 
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51 
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De Beste Resten

- Brukermedvirkning skaper avhengighet; når fagmiljøet får erfaring med 

brukermedvirkning får de lyst på mer. 

 

- Brukerorganisasjonen og brukerrepresentanten var de sterkeste pådriverne 

og gode rådgivere. 

 

 

(p<0,002) 



Brukermedvirkning på sykehjem i Telemark m brukere  

 Har holdt løpende kontakt med brukerrepresentanten og, forsikret 
oss om at det vi gjør har har verdi for henne som pårørende 

• Pårørende har deltatt på de fleste møtene i nettverket 

 Økt fokus på medikamenthåndtering på pårørendemøter Pårørende 
informeres ved endringer av medikamenter. Pårørende tilbys 
samtale med lege 

 Vi har innkomstsamtale med alle nye beboere sammen med aktuelle 
pårørende. 

 Vi tilbyr samtale med pårørende på årskontroller 

 Vi informerer pasient / pårørende i etterkant av legevisitt der det er 
relevant 

    

    Rapporten ligger her 

 

 

http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter/L%C3%A6ringsnettverk+for+fylkesmannen+i+Telemark:+Medikamenth%C3%A5ndtering+og+medikamentbehandling+i+sykehjem.11458.cms


Medisiner – oversikt for beboere 

Overfølsom for 

Dato Faste medisiner 9 12 16 21 Tas for 

Dato Medisiner ved behov Tas for 

Kommentarer 


