
Pilot strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam
FINNSNES HOTELL 6. DESEMBER 2018                



Bakgrunn for piloten:

• Lenvik kommunes søknad av 25. mai 2018

• Fra søknaden:

- Piloten er viktig grunnlag/forarbeid med tanke på framtidig 

kommunesammenslåing «Senja kommune 2020» for å sikre  

helhetlig pasientforløp.

- Piloten knyttes tett opp mot Pasientsentrerte 

helsetjenesteteam PSHT

- Piloten knyttes tett opp mot kommunens fastleger som er 

samlokalisert ved DMS (Finnsnes legekontor)



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

Lenvik kommunes deltakelse i piloten

• Målgruppe: Personer med store og sammensatte behov 
uavhengig av alder og diagnose

Hva vi vil oppnå:
- Bedre funksjon og egenmestring for pasienter

- Bedre pasientopplevd kvaitet på tjenestene: pasientens 
helsetjenester

- Redusert antall innleggelser i KAD og sykehus
- Forebygge og/eller utsette behov for kommunale helse- og 

omsorgstjenester på høyt nivå i omsorgstrappa
- Større fokus på forebygging



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

Legekontor som skal være med
i piloten:

Senjalegen ved Finnsnes legekontor

• 13 fastlegehjemler (15 leger)
• 2 turnusleger

• Kommunal legevakt og legevaktsentral for 
6 kommuner

• Fastlege Elisabeth Skogheim frikjøpt
20 % for å jobbe i piloten mot legene



Fastlegenes motivasjon for å delta i piloten:

• Fastlegenes mål med prosjektet er å få en bedre 
pasientsentrert helsetjeneste der pasienten får hjelp 
til sine utfordringer og helsetjeneste-behov på lavest 
mulig nivå.

• Erfaringen er at en stor del av de skjøreste 
pasientene ønsker å unngå sykehusinnleggelse hvis 
de kan.



• Fastlegene ønsker at man skal kunne hjelpe 
pasienten på en bedre måte ved å styrke den 
tverrfaglige oppfølgingen. Spesielt viktig er det å lytte 
til pasientens ønsker og behov ift videre oppfølgeing
osv.

• Fastlegene er svært klar over at det er vanskelig å 
holde god oversikt over de skrøpeligste pasientene. 
Spesielt de som ikke går ofte til lege og etterspør det 
kommunale hjelpeapparatet i liten grad. Derfor håper 
de at dette verktøyet fra Medgrave vil bidra til å 
forbedre dette.



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

ORGANISERING AV PILOTEN

Styringsgruppe: 

Bente J. Karlsen Kommunalsjef Lenvik

Steinar Konradsen Kommuneoverlege Lenvik

Monika Dalbakk Representant fra UNN UNN

Jorid Meyer Representant Senja Berg
Margrethe Hagerupsen Prosjektleder Lenvik

Prosjektgruppe

Svein Gunnar Jensen Brukerrepresentant Lenvik
Christine Berntsen Tildelingsenheten Lenvik
Elisabeth Skogheim Kommunelege Lenvik
Evy Nordby Virksomhetsleder Lenvik
Monica Karlsen Virksomhetsleder Lenvik
Lars Johansen Virksomhetsleder Lenvik
Torhild Isaksen HTV NSF Lenvik
Nina Frantzen Representant Senja Torsken
Hanne Ness Eidsvik Prosjektleder PSHT Lenvik
Margrethe Hagerupsen Prosjektleder Lenvik



Pilot strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam

TIDLIG IDENTIFISERING

FAGDAG 5. DESEMBER 2018



Formålet med piloten er: 

➢ Bedre resultat for pasient og bruker, gitt personens egne mål 

➢ Bedre funksjon for pasient og bruker (målt ved funksjonsmål) og 
bedre egenmestring 

➢ Bedre pasient/brukeropplevd kvalitet 

➢ Å forebygge og/eller utsette behovet for kommunale helse – og 
omsorgstjenester

➢ Å redusere antall unødvendige sykehusinnleggelser



Som en følge av arbeidet i piloten skal kommunene som deltar få bedre 
samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer og aktiv brukerinvolvering i alle 
faser og resultatmålene for piloten er at: 

➢ kommunene har lagt til rette for en gjennomgående struktur som sikrer 
systematikk og kompetanse i hele tjenesteforløpet 

➢ kommunene identifiserer personer med risiko for helse og funksjonsfall 
tidlig 

➢ kommunene har implementert strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam 
som en arbeidsform på tvers av virksomheter, sektorer og nivå 

➢ pasienter/brukere deltar aktivt i utforming av sine tjenester, og pårørende 
involveres i den utstrekning pasient/bruker samtykker til dette.





Hovedtema i pilot



Forankring og ledelse

Bedre oppfølging av personer med omfattende behov 
krever tydelig ledelse og strukturelle tiltak

Et sentralt trekk handler om den kompleksiteten som 
oppstår når personer trenger bistand fra tjenester som 
har ulike rammer for sin virksomhet

Utviklingsarbeidet må ledes, forankres og gjennomføres 
slik at de eksisterende tjenestene arbeider godt sammen 
mot felles mål



Målgruppe

Målgruppen for strukturert tverrfaglig 
oppfølgingsteam er personer med store og 
sammensatte behov uavhengig av alder og 
diagnose,



Brukermedvirkning

• Pasient/brukers behov skal være bestemmende for 
sammensetningen av teamet

• Arbeidet skal ta utgangspunkt i den enkeltes mål og følge opp 
spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

• Pasient/bruker skal medvirke og gis optimal innflytelse på 
tjenestene

• Tjenestene skal fremme mestring og selvstendighet

• Tjenestene må tilrettelegges i et familie – og nettverksperspektiv



Tidlig identifisering

Det må være system for å oppdage og identifisere risiko og mulige behov for 
tjenester

Det må fremgå tydelig hvor behov skal meldes

Lav terskel for å melde behov

Observasjon må være en integrert del av tjenesteytingen

Nytt verktøy for risikokartlegging skal bidra til å fange opp risiko tidlig 

Behovet må som hovedregel avklares gjennom tverrfaglig utredning



Strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam

• Oppfølgingsteam som en arbeidsform i alle tjenester/enheter

• Målgruppen er uavhengig av alder og diagnose

• Etablert oppfølgingsteam (IP – koordinator) 

• KE har en sentral rolle i arbeidet med å legge til rette for oppfølging av personer 
med store og sammensatte behov gjennom strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam

• Fastlegens rolle i oppfølgingsteamet er viktig

• Spesialisthelsetjenesten må inngå i oppfølgingsteamet ved behov 



Forts. Strukturert terrfaglig oppfølgingsteam

• Oppfølgingsteam i forhold til andre former for team: hvorvidt teamene fyller rollen til 
et oppfølgingsteam avhenger av om teamets sammensetning og arbeidsform 
samsvarer med definisjonen av oppfølgingsteam 

• Forholdet mellom lovpålagt koordinatorrolle og andre koordinatorroller i kommunen 
må avklares

• Koordinator er pasient og brukers koordinator

• Koordinator er teamleder og må sikres tydelig mandat og lederforankring



Samarbeid med fastlegene

• Involvere fastlegene i tidlig fase og forankre satsningen på bruk av nytt 
verktøy og oppfølgingsteam hos fastlegene i kommunen

• Fastlegene har medisinskfaglig koordineringsansvar og har en viktig rolle i 
oppfølgingsteamet 

• Legemiddeloppfølging bør være et fast sjekkpunkt i oppfølgingsteamets 
arbeid og i samarbeidet med fastlegen

• Samarbeidet med fastlegene bør formaliseres



Samarbeid med spesialisthelsetjenesten

• Spesialisthelsetjenesten bør inngå i oppfølgingsteamet når dette er 
nødvendig

• Forankres i de lovpålagte samarbeidsavtalene

• Verktøy for risikokartlegging skal også prøves ut i sykehus



Kompetanse

• Kommunene har ansvar for på sikre tilstrekkelig kompetanse i oppfølgingen av 
personer med store og sammensatte behov, herunder:

Observasjonskompetanse
Tverrfaglig samarbeid / teamarbeid og teamledelse
Brukermedvirkning
Gjeldende lovverk og sentrale føringer 
KE ansvar for opplæring av koordinatorer

• Kommunene bør legge til rette for bruk av kompetanse på tvers av tjenesteområder 
og sektorer

• Det må legges til rette for utvikling og utveksling av kompetanse mellom helseforetak 
og kommuner



Altså:

Lenvik kommune skal gjennom piloten gjøres i stand til å 
sikre tidlig identifisering og strukturert oppfølging av brukere 
med store og sammensatte behov og etablere 
oppfølgingsteam som arbeidsform i alle tjenester, samt 
sørge for tydeliggjøring av koordinatorrollen og å bli bedre 
og mer bevist i forhold til brukermedvirkning.

- Vi skal drive tjenesteutvikling med fokus på 
sluttproduktet:  BRUKEREN

- Det må bygges strukturer og rutiner
- Lederne må på! Ledere på alle nivå er hovedaktører
- Utviklingsarbeidet må ledes og etterspørres



Pilot strukturert tverrfaglig 
oppfølgingsteam

FAGDAG 5. DESEMBER 2018



Støttetiltak i pilotarbeidet:

Prosessveiledning
Skal bidra til at kommunene gis tilgang til kompetanse og bistand til å gjennomføre 
utviklingsarbeidet og til å implementere endringene i den løpende tjenesteytingen

Målgruppen er ledere, gjennomføringsansvarlige og andre i utviklingsarbeidet
Kommunen benytter ekstern prosessveileder etter nærmere avtale

Opplæring i og bruk av «verktøy for helseinnovasjon»

Lokal prosess med tjenestedesign

Opplæring 
Helsedirektoratet i samarbeid med Dir. for e-helse har ansvar for opplæring i nytt 
verktøy for risikokartlegging (avtale med Medrave)
Andre temaer etter behov



Evaluering

SINTEF deltar på møter i kommunen 
etter avtale

Helsedirektoratet 25

Sjekkliste:

✓ Kontaktperson for evaluator
✓ Hvilke verktøy for funksjonsmåling 

bruker kommunene i dag for å 
følge med på 
funksjonsforbedring/endring på 
individnivå?



Viktige verktøy i arbeidet:

• Stortingsmelding 26 (2014-2015) Framtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

• Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte 
behov

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse-

og omsorgssektoren m/veileder

• Forskrift om habilitering og rehabilitering , individuell plan og 
koordinator m/veileder



Stortingsmeldingen:

• Tjenestene stort seg gode hver for seg, men for fragmentert, som 
rammer særlig de brukerne med sammensatte behov.

• Framtiden:  Pasientens helsetjenester, større fokus på 
brukermedvirkning og brukerdeltakelse (tjenestedesign)

• Særlig tre satsningsområder:

- Kompetanse: behov for flere med høyere og bredere komp.

- Ledelse: Tilsyn over hele landet avdekker at det mangler 

ledelse i hels- og omsorgstjenesten. Det må settes stort krav 

til ledelse i disse kompliserte tjenestene.

- Teamorganisering: Brukere opplever tjenestene som dårlig oordinerte og

lite tilgjengelig. Dette gjelder spesielt for brukere med store behov.



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

VEILEDEREN:
• Retter seg mot ledere på alle nivåer

• Beskriver viktige samarbeidsflater med andre sektorer 

helse- og omsorgstjenesten bør være pådrivere for samarbeid på 

tvers av sektorgrenser

*  Kommunen må legge til rette for at innbyggernes behov for tjenester 

kan gjennom tidlig identifisering av behov og målrettet og strukturert 

innsats. 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

VEILEDEREN:
• Retter seg mot ledere på alle nivåer

• Beskriver viktige samarbeidsflater med andre sektorer 

helse- og omsorgstjenesten bør være pådrivere for samarbeid på 

tvers av sektorgrenser

*  Kommunen må legge til rette for at innbyggernes behov for tjenester 

kan gjennom tidlig identifisering av behov og målrettet og strukturert 

innsats. 



Veilederens viktigste innhold, i et 
ledelsesperspektiv:

• Bedre oppfølging av pasienter og brukere med omfattende og 
sammensatte behov

• Eksempel på hvem denne pasientgruppen er: DE FINNES I 
ALLE PASIENTGRUPPER I ALLE ALDRE. VI KAN IKKE 
BEGRENSE ELLER PILOTERE

• Metoder og verktøy for systematisk kvalitetsforbedring for 
helhetlig og koordinerte tjenester

• Kompetansebehov og kompetansekartlegging

• Hvordan observere og identifisere behov for tjenester

• Strukturert oppfølging gjennom tverrfaglige team

• Helhetlig pasientforløp



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

Sentrale forutsetninger for godt tverrfaglig samarbeid er

• At pasient og bruker sitt behov og mål alltid er grunnlaget for teamets 
arbeid.

• Lederforankring.
• Felles verdier og forståelse av begreper.
• At roller og forventninger er tydelig avklart internt i teamet - herunder 

rollen som teamleder.
• At fagpersonell er bevisste og tydelige på egen fagspesifikk 

kompetanse og kjenner grensene for eget fag opp mot andre 
profesjoner.

• At fagpersonene kjenner hverandres faglige styrke og «fremsnakker» 
hverandre.

• Avklart struktur og felles verktøy for samhandling og koordinering.
• Tid til å utvikle den tverrfaglige felleskompetansen gjennom refleksjon, 

evaluering og  metodeutvikling.



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

Takk!

• Har spurt Cato om han har noen foiler som kan brukes



Grupper med behov for koordinering og samarbeid

Kilde: Samordnad vård och omsorg: En analys av samordningsutmaningar i ett 
fragmenterat vård- och omsorgssystem, PM 2016:1. Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys

Gruppe 1
Personer med sammensatte behov og begrensede muligheter til på egenhånd koordinere sine  helsebehov:
Eksempler Gruppe 1:
• De mest syke eldre
• Personer med alvorlig psykisk- og somatisk multisykdom
• Folk som er i en sen palliativ fase

Gruppe 2
Akuttsyke individer som raskt krever insatser fra flera aktører og hvor det raske forløpet påvirker individets 
forutsetninger til å være delaktig i samordningen av sin helse og omsorg:
Eksempler Gruppe 2:
• Personer som nylig hatt slag
• Eldre mennesker som har lidd et fall

Gruppe 3 I hovedsak somatisk friske personer med begrensede muligheter til på egenhånd koordinere sine behov :
Eksempler Gruppe 3:
• Personer med kognitive eller nevropsykiatriske lidelser
• Barn med psykiske lidelser

Gruppe 4 Personer med sammensatte behov , men gode forutsetninger  til å delta i koordineringen av sine behov :
Eksempler Gruppe 4:
• Individer med flere samtidige kroniske sykdommer, men god psykisk helse
• Ofte pasienter med kroniske sykdommer som går til kontroll hos fastlegen

Gruppe 5 I hovedsak psykologisk og somatisk friske individer: 
Eksempler Gruppe 5:
• Personer som er helt frisk
• Personer som har en lettere kronisk sykdom
• Personer med nedsatt psykisk velvære

Kompleksitet i 
samordningen av 
individets helse- og 
omsorgsbehov

Individets forutsetninger 
til å koordinere sine 
helse- og omsorgsbehov

Høg kompleksitet

Lav kompleksitet

Gode 
forutsetninger

Små 
forutsetninger

4

3
5

1

NTNU



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

Modell for kvalitetsforbedring. 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

Felles erkjennelse av behovet for forbedring
Dette er utgangspunktet for alt forbedringsarbeid. I den nasjonale kvalitetsstrategien er det seks 
dimensjoner av tjenestekvalitet som illustrert i figur under. Dimensjonene påvirker hverandre. I arbeidet 
med å bedre kvaliteten er det derfor viktig at man vurderer og ivaretar alle dimensjonene.



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

VIKTIGE SPØRSMÅL I FORBEDRINGSARBEIDET:

• Hva ønsker vi å bli?

• Hva er ambisjonsnivået vårt?

• Hvordan skal vi formidle dette på en troverdig måte

• Hva er det i org vi må endre for å fungere og overleve 

under endrede rammebetingelser?

• Hva har vi lykkes med tidligere når vi har fått til endring?

• Hvordan skal vi informere? Bilder/symboler?  

• Systematikk etterspørres. Forskning viser at det må jobbes 

systematisk

• Ved systemfokus i egen organisasjon: Hvor funker det og 

hvor butter det?



Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

• Kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller 

forbedringsområder,

• Forbedringsmodellen ligger til grunn for kvalitetsforskriften

- Må identifisere årsak til svikt

- Teste ut tiltak og justere

- Det må etableres en kultur for forbedring



Gjennomføring i piloten lokalt (fra søknad):
Fase 1:

• Ansette prosjektleder

• Etablere styringsgruppe

• Etablere prosjektkontor m/++++

• Avholde informasjonsmøter med leger og andre ansatte i 
tjenestene

• Avholde workshops for leger og aktuelle ansatte i tjenetene

• Informere befolkningen gjennom medieoppslag, samt møter 
med brukerorganisasjonene

• Foreta ROS-analyse for å sikre at brukerens rettsikkerhet blir 
ivaretatt

• Avklare hvordan henvisning til oppfølgingsteamet skal foregå

• Avklare hvilke samarbeidsfora som må etableres



Fase 2

• Starte med å ta imot pasienter

• Jevnlig infomøter med fastleger og andre aktuelle aktører i 
helse og omsorgstjenesten

• Jevnlig oppdatering av info på kommunens hjemmeside. Her 
samarbeide med kommunens infosjef

• Faste samarbeidsmøter mellom fastleger, hjemmetjeneste, 
kortids/KAD



Kartlegge NÅ-situasjonen med utgangspunkt i de 6 

kvalitetsdimensjonene:

For helse- og omsorgstjenestene innebærer god kvalitet at tjenestene:

• er virkningsfulle

• er trygge og sikre

• involverer brukere og gir dem innflytelse

• er samordnet og preget av kontinuitet

• utnytter ressursene på en god måte

• er tilgjengelige og rettferdig fordelt

De samme dimensjonene legges også til grunn i det nasjonale 
kvalitetsindikatorsystemet



Utfordring:

Endret brukerrolle må 
nødvendigvis føre til 

endret fagrolle  ☺
E vi klar?



Praktisk forbedringsarbeid – mange skjær i 
sjøen……

17. des 2018 43



SKALAND
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