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Hvorfor?
• Helsesuksess –

helsetjenesten må omstille 
seg fordi; 
– Sikre bærekraftig 

helsetjenester (pleie og 
omsorgsbudsjetter/rammer 
HF)

– 2035 mangler vi 28 000 
sykepleiere og 18 000 
helsefagarbeidere i tillegg til 
andre faggrupper.

«The silver tsunami»





Utvikling og endring
• Utviklet en helhetlig modell 

for velferdsteknologi i 
kommunene (H dir, 
Direktoratet for e-helse, KS, 
2020)

• HF tar i bruk ny teknologi
• Kommuner og HF tar i bruk 

videokonsultasjoner
• Helsefellesskap for 

samhandling for effektiv 
ressursbruk.



«Go small–reachfar»

• Desentral organisering og leveranse av tjenester
• Hjemmesykehus, overvåking hjemme -egenstyrt oppfølging
• Brukerstyrt poliklinikk
• «Samskaping» –likeverdig og gjensidig –personas!
• Samorganisering med kommunehelsetjenesten, Finland gjør 

omfattende endringer
• «Digital by default» –slik tenker bla New Zealand. 

(Webinar, «FutureHospital Nordic», 15.9.2021)



Statsbudsjettet 2022

• Regjeringen følger opp Meld. St. 7 (2019–2020) 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. 
Meldingen setter retningen for utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten.



Organisering

• Synergier og videre innovasjon og utvikling

• Bruk av ny teknologi og ulik tjenesteinovasjon kan 
føre til nye måter å tenke organisering og 
samhandling på mellom HF og kommuner.



København som modell
• Legevakta i 

Drammensregionen og 
AMK i VV besøkte 
operasjonssentralen i stor 
København. Her var 
legevakt, AMK sentral og 
pasientreiser 
samlokalisert.



Helgelandsykehuset

• AMK-sentralen har cirka 80.000 innbyggere 
fordelt på to legevaktsentraler hvorav den ene 
legevakten har 5 kommuner med totalt 35.000 
innbyggere, mens den de er samlokalisert med har 
12 kommuner med totalt 45.000 innbyggere.
Helgelandssykehuset drifter blant annet 
legevaktsentralen for de 12 kommunene. Det er en 
leder for begge sentralene. 



Pilot samlokalisering av LV sentralen i Drammen, AMK Vestre 
Viken og responssenter?

• I 2016 utredet HOD fremtidig organisering av 
nødmeldesentralene. En av konklusjonene i deres 
arbeid var at samarbeidet mellom AMK- og 
legevaktssentraler må utvikles og styrkes. Videre 
anbefalte de at AMK-sentralene burde se på 
samlokalisering med større og mer 
profesjonaliserte legevaktssentraler



Hva vil vi oppnå?

• En operatørplass på AMK-sentralen rigges med IKT-verktøy som gjør det mulig for sykepleier 
fra Drammen legevakt å kunne besvare legevaktsamtaler fra AMK sine lokaler og være 
bindeledd mellom de to tjenestene

• Både AMK og legevaktsentral tar i bruk og prøver ut nye teknologiløsninger med videosamtale 
med innringer

• Det gjennomføres felles kompetanseheving for både AMK- og legevaktoperatørene; den 
samme kompetanseheving må til for øvrige sykepleiere i legevaktsentralen

• Sentralene bemannes av leger fra akuttbil og legevaktbilen utenom oppdrag
• Legene bistår med råd og veiledning til operatører 
• Legene avklarer/henviser pasienter direkte til lege, sykehus eller annen hjelpeinstans
• Sentralene prøver ut nye systemer for bruk av avstandskompenserende teknologi for noen 

pasientkategorier i samhandling med fastlegene i kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
• Tettere kontakt med hjemmetjenesten og helsetjenester i kommunen



Logistiske tjenester

• Logistiske tjenester må koordineres frem i tid!

• Silotenking?



• Kan vi bygge nye modeller over 
forvaltningsnivåer? 

• Hva med å etablere noen 
gjennombruddsprosjekter? 

• Hvem vil være med?

….. Å tilrettelegge for helhetlige og sammenhengende 
tjenester.



TAKK!


