
Frå Nasjonal helse- og sykehusplan til 
Nasjonal helse- og samhandlingsplan –
kva ligg i namneendringa?

Fredrik A. S. R. Hanssen, avdelingsdirektør og prosjektleder

Erfaringssamling for helsefellesskap, Bodø, 26 august 2022 



«

Primærhelse og samhandling

Regjeringen vil forbedre samhandlingsreformen 
og utvikle en kommunehelsetjeneste som er nær, 
oppdatert og forberedt på å møte helse- og 
omsorgsbehovet til en befolkning i endring.

Helsetjenestene må samarbeide bedre om 
pasienter som trenger hjelp fra ulike deler av 
helsetjenesten. Fundamentet for slik 
samhandling er en fungerende fastlegeordning.

»
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https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/nasjonal-helse-og-samhandlingsplan/id2913278/

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/nasjonal-helse-og-samhandlingsplan/id2913278/
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https://www.stortinget.no/ Aftenposten.no; forbrukerradet.no; ehealthresearch.no



«Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil 

sammen med ny folkehelsemelding og melding 

om helseberedskap utgjøre de overordnede 

rammene for helse- og omsorgspolitikken.»

5

Invitasjon til å komme med innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan (regjeringen.no)

https://www.regjeringen.no/contentassets/3a82e9853bb9492ba6a1b0330b119b76/invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-nasjonal-helse-og-samhandlingsplan2219655.pdf


«Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal være en 

stortingsmelding som omfatter både den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Meldingen er viktig for det helhetlige arbeidet for å 

styrke vår felles helse- og omsorgstjeneste.»
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Invitasjon til å komme med innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan (regjeringen.no)

https://www.regjeringen.no/contentassets/3a82e9853bb9492ba6a1b0330b119b76/invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-nasjonal-helse-og-samhandlingsplan2219655.pdf
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Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring 2005 (helsedirektoratet.no)

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/metoder-og-verktoy-for-systematisk-kvalitetsforbedring-for-helhetlige-og-koordinerte-tjenester/de-seks-dimensjonene-for-kvalitet-i-tjenestene-er-sentrale-sjekkpunkter-i-forbedringsarbeidet/Og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-2005-2015-IS-1162-bokmal.pdf/_/attachment/inline/985d47ad-c5cc-47e4-8e4d-2d3ae1a05bbe:cdbc34628eed68ec59098b3a2f41e0f8a28a44ee/Og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-2005-2015-IS-1162-bokmal.pdf
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Quadriple aim – alternative illustrasjoner



9Illustrasjonsfoto, Borgos Foto AS, Universitetssykehuset Nord Norge
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Meldingen vil blant annet omfatte følgende tema

• Samhandling 

• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

• Desentraliserte tjenester og sømløse pasientforløp

• Digitalisering

• Personell og kompetanse

• Rehabilitering og mestring

• Svangerskaps-, føde- og barselstilbud 

• Psykisk helse og rus

• Akuttjenester

10



• Hvilke deler av utfordringsbildet er 
fortsatt aktuelt?

• Hva har bedret seg?

• Hvilke nye forutsetninger og muligheter 
ser vi i dag?

• Hva har vi lært om virkemiddelbruk?

• Økt gjennomføringsevne – hvordan?

• Hvordan skal vi følge med på om vi 
oppnår de ønskede forbedringene for 
pasientene?
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«Regjeringen vil forbedre samhandlingsreformen»
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Takk for meg

(og for innsatsen deres gjennom 

helsefellesskapene!)

13




