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• Hva ser vi i «glasskula»?

• Hva tror vi er viktig for å 
møte utfordringene?

• Hvordan kan vi opptre for at 
pasientene opplever å bli 
møtt med en helsetjeneste

Innhold



Hva viser utfordringsbildet?
- (Fra perspektivmeldingen 2017)



Bærekraftsanalyser: 

Bærektaftsbrøken (20-66 år/67+ år) 
i Norge 2017-2040, SSB (M)



Hvile erkjennelser gir dette 
utfordringsbildet?

• Utfordringsbildet er felles. Dette kan ikke verken 
spesialisthelsetjenesten eller kommunene løse alene. 
Helhetstenking og samarbeid må til. 

• Vi vil ikke kunne møte utfordringene 

–med vekst alene/«mer av det samme»

–gjennom  effektivisering alene

–med teknologi alene



Hvile erkjennelser gir dette 
utfordringsbildet?

• Vi må i tillegg i felleskap bidra til å dempe 
befolkningens behov for helsetjenester. 

• Å unngå sykdom hos de som er friske, og bidra til å 
bevare livskvalitet hos de som har en sykdom, er bra 
både for den enkelte og for samfunnet. 



Behovet for koordinerte tjenester vil øke.

- Hva vil det kreve av oss?

Da trenger vi ledere som tør å stå med den ene foten i 
«gråsonen» mellom nivåene, og som er villig til å ta ansvar 
sammen med de som er forankret «på den andre siden.

Det handler om å ta delt ansvar,  og stå i det over tid.

Det handler om å innse et felles ansvar
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Hva kjennetegner de som er 
kommet lengst?

• Gjennomgående IKT-system

• Populasjonsbasert tilnærming både strategisk og 
organisatorisk /«Alle på samme lag»

– Hele helsetjenesten på ett nivå

• En styrket «førstelinje»/primærhelsetjeneste

• Ikke en strategi, men differensierte strategier ut fra risiko



Ikke en, men flere strategier



Hovedbudskap

• Skal vi ta helsetjenestens utfordringsbilde på alvor, 
er det avgjørende  at begge nivå har samme 
situasjonsforståelse

• Det ideologiske grunnlaget for 
samhandlingsreformen må understøttes både 
administrativt og politisk 

• Krisen i fastlegeordningen må tas på største alvor. 
En sviktende fastlegeordning blir fort 
spesialisthelsetjenestens problem


