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kommunene

Dialogmøter «Leve hele livet» 
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• Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre 
(læringsnettverk FHI og KS)

• Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT)

• Fleksible oppsøkende behandlingsteam (FACT)

• Pakkeforløp psykisk helse og rus

• Forbedringspoliklinikk

• Hvordan bruke systemet for samhandlingsavviket 
smartere?

• Samarbeidsforaene 

• Stormottakersatsingen

Hva gjør UNN?



Sykehus og kommunene trenger hverandre! 

Forbedring av helsetjenestene til personer med 

omfattende helsetjenestebehov

UNN - kommunehelsetjenesten - fastleger -brukerrepresentanter



UNN har startet forberedelser av en «Stormottakersatsning». 
Mye forbedringsarbeid er på gang i kommunene. 
Men, vi trenger å utvikle helsetjenestene og forløpene sammen!

Formål: 
Bidra til at pasienter med omfattende 

helsetjenestebehov får tilbud om 
personsentrerte, helhetlige og proaktive 

helsetjenester

Tjenesteinnovasjon og 
videreutvikling

Organisasjons-utvikling

Teknologi/eHelse
Samhandling internt og 

eksternt
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2013: Tjenesteutvikling UNN - kommune
Pasientsentrert helsetjenesteteam PSHT

Formål PSHT:

Gjennom etablering av felles tverrfaglige 
team:

▪ Styrke helsetjenesten og 
pasientforløpene til skrøpelige eldre og 
pasienter med sammensatte og kroniske 
sykdommer

▪ Styrke samarbeidet mellom sykehus og 
kommune for raskere å kunne iverksette 
utredning, behandling og tiltak 



UNN HF

Tromsø 
Kommune

Harstad 
kommune

Balsfjord 
kommune

Karlsøy 
kommune

Lenvik 
kommune

Flere 
kommuner 

gradvis 
utvidelse

PSHT nettverk



Personsentrert
Individuelle mål

Informert aktiv pasient

Proaktiv
Egenmestring

Elektive planer
Risikohåndtering

Helhetlig
Felles mål og plan

Koordinert, og planlagt team

PSHT Tromsø, Harstad, Balsfjord, Karlsøy og Lenvik
Tverrfaglig teamarbeid: ambulerende og på distanse

Illustrasjon: J Reitan og GKR Berntsen



… i UNN og 
kommunehelsetjenesten:

• Kan vi samarbeide enda tettere 
om å forbedre helsetjenestene 
til disse brukerne?

• Hvem er de?

• Hvem er i risiko for forverring?

• Hvor er utfordringene størst?

• Hvilke endringer må til?

Personer med omfattende 
helsetjenestebehov…



Kan vi sammen ta i bruk og utvikle IKT verktøy 
som kan hjelpe oss forbedre helsetjenestene?
• Identifisere personer med omfattende helsetjenestebehov - Risikovurdering

• Koordinering av helsetjenester på tvers av organisasjoner

• Møtearenaer for dialog, planlegging og pasientoppfølging

• Avstandsoppfølging

• Kompetansedeling



Felles satsning: Forankring i OSO

Forslag: 
• etablere felles styringsgruppe
• felles målbilde utarbeides etter dialog og workshops
• felles utviklingsarbeid på utvalgte områder
• arbeidsgrupper på tvers av sykehus, kommune, 

fastleger, brukerrepresentanter



Sammen får vi det til!


