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1 INNLEDNING
Bakgrunn og formål
Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helseog omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre en pilot for
innføring av strukturert tverrfaglig oppfølging (oppfølgingsteam) for personer med store og
sammensatte behov. Et viktig element i piloten er i tillegg å prøve ut et verktøy for
risikokartlegging. Verktøyet for risikokartlegging skal brukes til tidlig identifisering av
personer med risiko for framtidig sykehusinnleggelse og risiko for økt behov for kommunale
helse – og omsorgstjenester, slik at disse kan vurderes for strukturert tverrfaglig oppfølging.
«Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov» ble publisert i
november 2017. Veilederen retter seg til ledere på alle nivåer i virksomheter som yter
tjenester til personer med store og sammensatte behov. Dette inkluderer hele bredden av
helse – og omsorgstjenester i både kommunene og spesialisthelsetjenesten. I tillegg
beskrives samarbeidsflater med sektorer utenfor helse, som eksempelvis NAV, barnevern,
oppvekst og utdanning. Veilederen utfordrer til tjenesteutvikling med særskilt vekt på
operasjonalisering av bestemmelsene i «forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse –
og omsorgstjenesten». Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam skal bidra til å
implementere og teste ut veilederen i praksis og veilederen legges dermed til grunn for
arbeidet.
Lenke til veileder.
Lenke til introduksjonsfilm om veilederen.
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
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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.

Identifisering av personer i målgruppen for oppfølgingsteam
Målgruppen for strukturert tverrfaglig oppfølging er personer med store og sammensatte
behov uavhengig av alder og diagnose, jf. kap 2 i veileder. Målgruppen for oppfølgingsteam
finnes blant den 3-5 % av befolkningen som i dag har store hjelpebehov på grunn av sykdom
og funksjonsnedsettelse, og som i framtiden har høyest risiko for å utvikle sykdom og/eller
funksjonsnedsettelse som resulterer i høyt forbruk av helse og omsorgstjenester.
Tjenesten har i dag oversikt over mange av personene i målgruppen. Det er likevel ikke alle
som fanges opp og det er vanskelig å identifisere de som har økt risiko, noe som medfører at
forebyggende tiltak ikke settes inn så tidlig som ønskelig. Derfor skal det i piloten prøves ut
et verktøy for forebyggende risikokartlegging som skal bidra til å identifisere personer som
er i risiko for funksjonsfall tidligere enn i dag og på en mer systematisk måte. Identifisering
med et slikt verktøy kommer i tillegg til andre tiltak for å identifisere målgruppen. Dette
beskrives nærmere i kap 3.3.1.
Fastlegen er sentral i identifisering av personer som bør vurderes for strukturert tverrfaglig
oppfølging. Fastlegen har medisinskfaglig koordineringsansvar for sine listeinnbyggere (alle
på fastlegens liste). Dette ansvaret innebærer blant annet at fastlegen, basert på
foreliggende journalinformasjon, skal ha oversikt over innbyggerne på listen der
medisinskfaglig oppfølgning og koordinering er nødvendig. Dette omfatter bl.a. å tilby
oppfølging av listeinnbyggere som ikke selv etterspør fastlegens tjenester og å identifisere
listeinnbyggere som kan ha behov for oppfølging. I piloten skal verktøy for forebyggende
risikokartlegging prøves ut av fastlegene i deltagende kommuner. Verktøyet skal gi
fastlegene bedre oversikt over innbyggere med behov for oppfølging og koordinering.
Verktøyet omtales nærmere i kap. 3.3.
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For kommunene kan slik identifisering bety økt innsats for personer som i dag ikke har
tjenester. Tidlig innsats, forebygging og strukturert oppfølging, skal på lengre sikt hindre
unødvendige sykehusinnleggelser og utsette eller redusere behovet for kommunale
tjenester.

Tilstøtende prosjekt
Helsedirektoratet har et annet tilstøtende prosjekt, pilot for primærhelseteam, som skal starte
opp 1.april 2018. I nasjonalt velferdsteknologiprogram planlegges det også en pilot for
avstandsoppfølging av personer med ulike kroniske sykdommer med planlagt oppstart
høsten 2018. som starter opp høsten Det er flere sammenfallende mål, tiltak og brukergrupper
i de tre pilotene. Et pilotforsøk med strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam kan derfor
gjennomføres også i kommuner som deltar i pilot med primærhelseteam og/eller
avstandsoppfølging.

2 RAMMER FOR PILOT
Omfang og varighet
Piloten trer i kraft 01.09. 2018 og varer fram til 01.09. 2021.
Piloten skal gjennomføres i 5-7 kommuner. Fastlegene i kommunene har en sentral rolle og
det er ønskelig at flest mulig fastleger deltar.
Hovedaktører i kommunene og deres samarbeidspartnere som deltar i pilot vil være:
• Pasienter/brukere og pårørende
• Ledere på alle nivå i kommunene innenfor helse- og omsorg og andre tjenester,
fastlegepraksiser og spesialisthelsetjenesten
• Forvaltningsnivået med bestillerkontor/tildelingsenheter, koordinerende enhet mfl.
• Ansatte i tjenestene:
o Ansatte i alle deler av kommunale helse – og omsorgstjenester herunder
fastlegene
o Ansatte i andre deler av kommunen som vil være en del av et team for
strukturert tverrfaglig oppfølging
o Sykehusansatte
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Ledelse, forankring og samarbeid
Ledelse
Det er kommunen som leder utviklingsarbeidet lokalt. Det er dermed avgjørende at
kommunen legger til rette for et godt samarbeid mellom alle aktørene. Utviklingsarbeidet
må ledes, forankres og gjennomføres slik at de eksisterende tjenestene arbeider godt
sammen mot et felles mål. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten, og slik denne er operasjonalisert i Veileder om oppfølging av personer
med store og sammensatte behov, skal ligge til grunn for de konkrete tiltakene.
Helsedirektoratet anbefaler at den/de som skal lede utviklingsarbeidet har god kjennskap og
legitimitet i organisasjonen/kommunen, og at forbedringsarbeidet skjer som del av hele
organisasjonens drift.
Helsedirektoratet har ansvar for ledelse av det nasjonale prosjektet herunder å inngå og
følge opp avtaler med følgeevaluator og andre som skal arbeide på oppdrag fra
Helsedirektoratet i dette utviklingsarbeidet. Helsedirektoratet har også ansvaret for
anskaffelsen av verktøy for forebyggende risikokartlegging og for at det legges til rette slik at
verktøyet kan tas i bruk på en god måte for alle parter.

Samarbeid med fastleger og helseforetak
Kommunen har ansvar for å inngå og følge opp avtaler om samarbeid med kommunens
fastleger og eventuelt andre som yter tjenester etter avtale med kommunen og med
spesialisthelsetjenesten, og sørge for lokal oppfølging av organisering og leveranser i piloten.
Samarbeid med fastlegene
Det blir viktig at kommunene i pilot involverer fastlegene i tidlig fase og forankrer satsningen
på bruk av nytt verktøy og oppfølgingsteam hos fastlegene i kommunen. Piloten planlegges
med deltakelse av totalt ca. 80 fastleger fordelt på de 5-7 kommuner som deltar. Det stilles
ikke krav om at alle fastlegene i kommunen må delta, men dette vil klart være en fordel. Det
ansees som en styrke at en høy andel av fastlegene deltar.
Gjennom sitt medisinskfaglige koordineringsansvar har fastlegene en viktig rolle i
oppfølgingsteamet og i utarbeidelse av plan for den helhetlige oppfølgingen. Se beskrivelse
av fastlegens rolle i oppfølgingsteamet i veilederen.
Som omtalt i kap 1.2 under «Indentifisering av personer i målgruppen» vil fastlegene ha en
sentral rolle i utprøving av det nye verktøyet for risikokartlegging. Dette innebærer at det må
informeres om denne delen av piloten når det gjøres avtaler med fastlegene.
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Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Når pasienten har behov for spesialisthelsetjenester samtidig med tjenester i kommunen
over tid bør spesialisthelsetjenesten inngå i oppfølgingsteamet. Det er nødvendig at
samarbeidet mellom kommune og sykehus er operasjonalisert på rutinenivå for å sikre god
og strukturert samhandling. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten i pilot må forankres i
ledelsen både i kommune og i spesialisthelsetjenesten og forankres i de lovpålagte
samarbeidsavtalene og strukturene rundt disse.
Ett sykehus for hver av de deltagende kommunene vil få tilbud om å installere verktøy for
risikokartlegging. Kommunen må dermed orientere sitt lokalsykehus om dette. Bruk av
verktøyet i sykehus kan bidra til identifisering av brukere som er aktuelle for
oppfølgingsteam og som ellers ikke ville blitt fanget opp.

Gjennomføring av pilot
Hovedaktiviteter i ulike faser
I hele pilotperioden fra 1/9-18 til 30/8-2021 må det skje en tjenesteutvikling for å sikre at
man kommer fram til en best mulig løsning for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i
kommunene. Derfor er det i piloten lagt opp til å gi tid og rom for at pilotkommunene kan ha
et ekstra fokus på lokal tjenesteutvikling knyttet til hovedinnholdet og målene.
Det legges opp til to faser i piloten. I første fase skal det jobbes med kartlegging av
nåsituasjonen og planlegging av tjenesteutviklingen. Deretter følger en gjennomføringsfase
for å implementere, evaluere og justere tiltak.
Under skisseres en del overordnede aktiviteter i de to fasene (ikke uttømmende).
Oppstart- og planleggingsfase
• Kartlegge og beskrive nåsituasjonen og utfordringsbildet som grunnlag for valg av
tiltak
• Evaluator gjennomfører nullpunktsmåling
• Avklare og prioritere tiltak og utarbeide plan for arbeidet herunder nødvendig
opplæring, brukerinvolvering, bruk av verktøy for risikokartlegging hos fastlegene
m.m.
• Forankring på alle nivå
• Inngå nødvendige avtaler
• Plan for gevinstrealisering inkludert hvordan måle resultater av tiltakene
(pasientrapporterte effekter, funksjonsmåling, forbruk av tjenester m.m.)
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Gjennomføringsfase
• Gjennomføring av prioriterte tiltak knyttet til hovedinnholdet i pilot;
gevinstrealisering, målinger, utprøving og justering av tiltak
• Samarbeid med evaluator – nødvendige målinger og dokumentasjon
• Pasient- og brukerinvolvering i alle faser
En evt. utprøving av verktøy for forebyggende risikokartlegging i sykehus planlegges og
gjennomføres etter nærmere avtale med Helsedirektoratet.

Prosessveiledning
Det legges opp til at kommunene i pilot benytter Verktøy for helseinnovasjon, utviklet av
Helsedirektoratet, men tilpasset ut fra lokale behov. Metoden har som formål å gi helse- og
omsorgssektoren et felles rammeverk for forbedrings- og innovasjonsarbeid – et felles språk,
verktøy og prosessbeskrivelse. Målgruppen er ledere, gjennomføringsansvarlige
(prosjektledere) og alle som deltar i forbedrings- og innovasjonsprosesser. Metoden eller
verktøyet gir aktørene veiledning i å gjennomføre endringsarbeid, f.eks. endre hvordan man
arbeider, videreutvikle prosesser, tjenester og løsninger eller gjennomføre andre typer
innovasjons- og omstillingsprosesser.
Helsedirektoratet inngår avtale med en ekstern prosessveileder som skal bistå kommunene i
pilot. Prosessveiledning skal sikre at kommuner som deltar gis tilgang til nødvendig
kompetanse og bistand til å gjennomføre utviklingsarbeidet og til å implementere
endringene i den løpende tjenesteytingen. Prosessveiledningen vil gis dels via
nettverkssamlinger og dels gjennom direkte veiledning/opplæring til den enkelte
kommune/aktør, både digitalt og ved oppmøte. Kommunens behov, utviklingsarbeidets
målsetninger og kompleksiteten i aktørbildet, bestemmer prosessveiledningens omfang og
aktiviteter. Dette avklares i samarbeid med Helsedirektoratet.

Kompetanseutvikling
I veilederens kapittel om kompetansebehov og kompetanseplanlegging beskrives både
tema, metoder og systemkrav for å sikre tilstrekkelig kompetanse i oppfølging av personer
med store og sammensatte behov. Fremtredende trekk i dette utfordringsbildet er både å
sikre faglig bredde og at personell på tvers av fag, nivåer og sektorer har felles kunnskap og
forståelse knyttet til noen sentrale tema jf. veileder.
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Kommunens koordinerende enhet har ansvar for å sikre opplæring og veiledning av
koordinatorer ut fra gjeldene regelverk om individuell krav og koordinator. Helsedirektoratet
har startet et arbeid for å utvikle et e-læringskurs for koordinatorrollen og dette kurset vil,
når det foreligger, være et hjelpemiddel for kommunene.
Ut over dette vil det fra Helsedirektoratets side ikke legges opp til kompetansetiltak som
følger av kommunens lovpålagte sørge-for-ansvar. Det forventes imidlertid at kompetanse
blir et sentralt utviklingsområde i kommunens arbeid. Bakgrunnen for dette er blant annet
en antagelse om at det for mange kan være mye å hente gjennom bedre bruk av
kompetanse på tvers av organisatoriske enheter. Å sikre god struktur for veiledning og
internopplæring er eksempler på viktige tiltak for å utvikle og forvalte kompetanse i
organisasjonen.
Opplæring i identifisering av behov og bruk av nytt verktøy for risikokartlegging
For å nå målsettingen om at oppfølgingsteam skal tilbys alle som har behov for det, må det
vektlegges å identifisere personer som kan falle utenfor. Det skal i piloten brukes verktøy for
risikokartlegging hos fastlegen (se kap 3.4). I tillegg vil det kunne være behov for opplæring
for ansatte i helse – og omsorgstjenesten knyttet til identifisering og observasjon av
pasienter og brukere. Det må også etableres gode rutiner for hvordan personer som er
identifisert skal meldes og følges opp.
Leverandøren av verktøy for forebyggende risikokartlegging vil tilby opplæring til fastleger
og sykehus i bruk av verktøyet. Det vil også omfatte e-læring og support.

Gevinstrealisering og måling av resultat
For å finne svar på effekten av tiltakene, må det fokuseres på gevinstrealisering. Det gjelder
både på pasient/brukernivå og på tjenestenivå. Kommunene får opplæring og oppfølging i
arbeidet med gevinstplan og oppfølging av denne som nevnt i kap 2.3.2.
For å finne svar på effekten av tiltakene på pasient/brukernivå må det benyttes
metoder/verktøy for funksjonsmåling. Hvilke metoder/verktøy som skal benyttes blir avklart
ved oppstart av pilot. Behovet for opplæring vurderes nærmere etter dette.
Det må også sikres nødvendig dokumentasjon for å følge med på effekten av tiltakene på
tjenestenivå. Et sentralt spørsmål knyttet til gevinster er hvorvidt tiltakene bidrar til å forebygge
og/eller utsette behovet for kommunale helse – og omsorgstjenester og å redusere antall
unødvendige sykehusinnleggelser. Metoder og dokumentasjon for dette utvikles og avklares
i dialog med evaluator.
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Samlinger
Oppstartssamling
Det arrangeres en oppstartssamling for kommuner som deltar i pilot. Hensikten er å gi
informasjon, ha dialog, etablere nettverk for pilotkommunene og komme i gang med
utviklingsarbeidet. I tillegg vil evaluator informere om følgeevalueringen og om samarbeidet
mellom kommuner og evaluator gjennom utviklingsarbeidet.
Nettverkssamlinger
Det legges opp til obligatoriske nettverkssamlinger for deltakende kommuner i løpet av
pilotperioden, anslagsvis 1 til 2 samlinger i året. Målet med fellessamlingene er å sikre felles
retning og forståelse av utviklingsarbeidet, avklare problemstillinger, dele erfaringer og sikre
enhetlig praksis knyttet til evalueringen. Tema for samlingene tilpasses behov og planlegges i
nært samarbeid med kommunene og evaluator.

Finansiering
Tilskudd til kommuner
I pilotperioden er det satt av totalt 5 600 000 kroner pr år til fordeling av tilskudd til
kommuner som deltar i pilot. Tilskuddet skal brukes til lokal prosjektledelse, omstilling,
kompetanseheving, reisekostnader til/fra nettverkssamlinger, m.m.
Kommunene får i pilotperioden prosessveiledning i utvikling og implementering av nye
strukturer og samarbeidsformer som skal bidra til måloppnåelse. Helsedirektoratet
tilrettelegger og dekker kostnader for prosessveiledning i kommunene, samt forelesere og
hotellopphold i forbindelse med samlinger som Helsedirektoratet arrangerer i pilotperioden.
Fordeling av tilskudd til den enkelte kommune vil være basert på søknad fra den enkelte
kommune og avgjøres ut fra en samlet vurdering. Kommunen skal sette opp et årsbudsjett
for prosjektet der egenfinansiering og søkt tilskuddsbeløp angis.
Finansiering gjennom tilskudd og egenfinansiering skal spesifiseres som følger:
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Kostnadselementer

Budsjett pr år i
pilotperioden

Lønn og sosiale utgifter
Nødvendige konsulenttjenester
Reiseutgifter, arrangementer, møter,
konferanser
Driftsutgifter, forbruksmateriell
Andre utgifter, spesifiser:
Sum kostnader
-Hvorav egenfinansiering
-Hvorav tilskudd

Arbeid i oppfølgingsteamene vil være er en del av ordinær drift og dekkes ikke av tilskudd.
Kommunens arbeid med kartlegging, saksbehandling, samhandling/koordinering internt og
med eksterne, samt tjenesteyting må dekkes innenfor kommunens ansvar og rammer.
Tilskuddet til kommunen i 2018 vil utgjøre 4 måneders effekt (sep.-des.) av den årlige
rammen som skal fordeles. Utbetaling av tilskudd i 2021 avkortes i forhold til
avslutningstidspunkt og utbetales med 8 måneders effekt (jan.-aug.).
Tilskudd til fastleger
I piloten er det totalt satt av kr 30 000 pr år pr fastlege som deltar i pilot. Tilskuddet skal
brukes til opplæring i og bruk av verktøyet for risikokartlegging, deltakelse på
møter/samlinger, samarbeid med ekstern evaluator m.m. I tillegg vil fastlegene få tilgang på
verktøyet gratis til 31/12-2021 og dette omfatter både installasjon, opplæring og support.
Tilskuddet utbetales via kommunen. Utbetaling av fullt tilskudd gjelder for både 2018, 2019
og 2020 mens det for siste år av piloten avkortes i forhold til avslutningstidspunkt, og gis
med 8 måneders effekt.
Ansvaret med å ha oversikt over innbyggerne på listen, samt tilby medisinskfaglig
oppfølgning og koordinering når det er nødvendig, finansieres innenfor dagens
finansieringsordning med basistilskudd, egenandel fra pasient og stønad fra folketrygden ved
bruk av honorartakster som utbetales fra Helfo. Bruk av takster i pilot forutsettes benyttet i
tråd med Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger til piloten for det enkelte budsjettår.
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Evaluering
Piloten skal evalueres av en ekstern evaluator for å sørge for å få informasjon om
måloppnåelse og resultater av forsøket. Evalueringen vil ha fokus på hele utviklingsarbeidet
herunder utprøving av verktøy for risikokartlegging. Resultatene fra evalueringen i
pilotkommunene er et viktig grunnlag for å få kunnskap om erfaringene som gjøres, og
effektene av tiltakene i piloten. Dette vil videre være grunnlag for Helsedirektoratets
fremtidige anbefalinger.
Det skal engasjeres en ekstern evaluator. Leverandøren skal velge metode for evalueringen i
samarbeid med Helsedirektoratet. Evalueringen vil bestå av forhåndsmåling fra pilotens
oppstart (nullpunktsmåling), målinger underveis mens utviklingsarbeidet pågår, og
etterundersøkelser når forsøksperioden er avsluttet.
Deltakerne i piloten må påregne og bidra med nødvendig data til evalueringen.
Evalueringen for oppfølgingsteam skal også ses i sammenheng med andre pågående
utviklingstiltak som f.eks. gjennomføring av pilot med primærhelseteam i fastlegepraksiser. I
nasjonalt velferdsteknologiprogram planlegges det også en pilot for avstandsoppfølging av
personer med ulike kroniske sykdommer. Dette er utviklingstiltak som i
primærhelsetjenesten retter seg mot samme målgruppe og som i et samfunnsøkonomisk
perspektiv, kan ha overlappende effekt. Helsedirektoratet vil derfor bruke evalueringene for
å synligjøre hvordan alle tiltakene henger sammen og påvirker helheten.

3 HOVEDTEMA I PILOT
Tjenesteutvikling
Pilotens hovedaktiviteter handler om etablering av strukturer og system for identifisering av
brukere med behov for oppfølging og etablering av oppfølgingsteam som en arbeidsform i
alle tjenester, samt tydeliggjøring av koordinatorrollen og mer bevisst brukermedvirkning.
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FASE

MELDE
BEHOV

UTREDNING AV BEHOV OG
VALG AV TILTAK

TVERRFAGLIG
OPPFØLGING

Fastlege, brukere, pårørende,
tjenestene, sykehus, øvrige

Meldeinstans

Ulike faggrupper.
Tverrfaglig ut fra den enkeltes behov

De som til enhver tid yter tjenester til
bruker ut fra brukers behov

HOVEDFOKUS
I PILOT

BRUKERREISE

TIDLIG IDENTIFISERING AV
BEHOV

AKTØR

I forløpet fra identifisering til oppfølging er det mange aktører og ulike forhold som
kommunene i pilot må ha fokus på. Figuren under er ment å gi et bilde på forløpet og å sette
pilotens hovedfokus inn i en sammenheng.

Identifisere behov; observasjon,
sjekklister, verktøy m.m.

Tydelig hvor behov
skal meldes. «Veien
inn til tjenesten»

Samtykke, avtale

Nytt verktøy for
risikokartlegging
- fastlegens EPJ
- sykehusets EPJ

Informasjon og rutiner

Tverrfaglig utredning.
Valg av koordinator

«Hva er viktig
for deg?»

Sikre tverrfaglig
kartlegging. Medisinsk
faglig utredning

Strukturert tverrfaglig
oppfølgingsteam

Samtykke, avtale
om Oppfølgingsteam

Koordinator.
Tverrfaglig samarbeid.
Brukermedvirkning.
Plan for oppfølging (IP).
Evaluering.

Innholdet i utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i veileder for oppfølging av personer med
store og sammensatte behov. Det antas at det vil være variasjoner kommunene imellom når
det gjelder hva som er de viktigste forbedringsområdene for å sikre bedre og mer strukturert
oppfølging av personer som trenger bistand fra flere tjenesteytere, både samtidig og
sekvensielt. Som utgangspunkt for arbeidet i piloten må den enkelte kommune beskrive sitt
utfordringsbilde opp mot krav og anbefalinger i veilederen.
I veilederens første kapittel vektlegges at bedre oppfølging av personer med omfattende
behov krever tydelig ledelse og strukturelle tiltak. Det løftes frem sentrale ledergrep. Der
beskrives også overordnet utfordringsbilde for bedre oppfølging av brukere med store og
sammensatte behov. Et sentralt trekk handler om den kompleksiteten som oppstår når
personer trenger bistand fra tjenester som har ulike rammer for sin virksomhet. Eksempler
på dette er ulikhet i eierskap, ledelse og styringssystemer, regelverk, prioritering,
finansiering og økonomiske insitament, samhandling, dokumentasjon og IKTsystemer/fagsystemer, fagtradisjoner og kulturer (Grimsmo, 2016).
I arbeidet med å beskrive utviklingsbildet er det sentralt å svare på spørsmålet; Hva er
dagens situasjon og hva mangler for å nå målet om at samtlige tjenester skal imøtekomme
den enkelte person sitt helhetlige behov?
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Oppfølgingsteam som en integrert arbeidsform i alle tjenester
Mer bevisst pasient- og brukermedvirkning
Pasient/brukers behov skal være bestemmende for sammensetningen av teamet og arbeidet
skal ta utgangspunkt i den enkeltes mål og svaret på spørsmålet: «Hva er viktig for deg». En
sentral forutsetning for å lykkes i piloten er dermed en felles forståelse av dette som et
overordnet prinsipp.
Gjennom oppfølgingsteam som en integrert arbeidsform i alle tjenester er målet at alle
pasienter/brukere i målgruppen, uavhengig av alder, diagnose og funksjon, skal få en
oppfølging tilpasset det som er viktig for den enkelte. Når personer trenger koordinerte
tjenester, skal dette sikres etter de samme prinsipper og arbeidsmåter uavhengig av hvor i
organisasjonen den enkelte har det meste av sine tjenester fra.
Sammensetningen i teamet settes sammen og justeres utfra brukers til enhver tid gjeldende
behov.
I arbeidet med å beskrive utviklingsbildet er det sentralt å svare på spørsmålet;
Hvordan kan kommunene legge til rette for og sikre god - og brukerinvolvering og at
oppfølgingsteamet til enhver tid er tilpasset og brukers individuelle behov for oppfølging og
kompetanse?

Tydeliggjøring av koordinatorrollen
I veilederen er det klargjort at det er lovgrunnlaget for den lovpålagte koordinatorfunksjonen
etter helse- og omsorgstjenestelovens § 7-2 som gjelder for pasientens koordinator i
oppfølgingsteamet. Bestemmelsen er utdypet i forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator og er beskrevet i Veileder om rehabilitering, habilitering,
individuell plan og koordinator.
Det kan eksistere forskjellige koordinatorordninger i kommunene både med ulikt innhold og
ulik begrepsbruk. Hvorvidt disse fyller rollen til koordinator i et oppfølgingsteam må avklares
gjennom å sjekke det opp mot kravene til denne rollen slik den beskrives i lovverket.
Sentrale tiltak for å styrke koordinatorrollen er å sikre god opplæring, veiledning og
lederstøtte. Koordinator må ha tilstrekkelig myndighet til å lede og koordinere
arbeidsprosessen rundt den aktuelle personen.
I arbeidet med å beskrive utviklingsbildet er det sentralt å svare på spørsmålet; Hvordan kan
kommunen styrke koordinatorrollen og legge til rette for at denne får reell mulighet til å
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koordinere aktiviteter på tvers av enheter og sikre en helhetlig ivaretakelse av, bruker og
pårørende?

Identifisering og verktøy for forebyggende risikokartlegging
Identifisering
En sentral forutsetning for å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger
det jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2, er at kommunen har et system for å
avdekke behov/mulige behov og sikre nødvendig utredning.
Å observere endringer i behov og identifisere faktorer som kan indikere at en person er i
ferd med å utvikle behov for helse- og omsorgstjenester må være en integrert del av alt
helse- og omsorgspersonell sitt arbeid. Kommunene må sikre en systematikk i dette arbeidet
gjennom gode arbeidsmåter og nødvendige verktøy for
• å identifisere behov for pasienter og brukere som allerede mottar tjenester men hvor
behovet endres over tid
• å fange opp personer som står i fare for å utvikle behov for tjenester
Identifisering av behov og risiko kan gjøres på flere måter. Både ved bruk av sjekklister, case
finding, oppsøkende hjemmebesøk og elektroniske verktøy eller kombinasjon av disse.
I arbeidet med å beskrive utviklingsbildet er det sentralt å svare på spørsmålet; Hvordan kan
kommunene legge til rette strukturer som bidrar til å fange opp behov tidlig og på en mer
systematisk måte enn det som gjøres i dag?
Verktøy for forebyggende risikokartlegging
I forbindelse med piloten skal kommunene prøve ut et nytt verktøy for forebyggende
risikokartlegging som et redskap i identifiseringen. Verktøyet skal først prøves ut hos
fastlegen. Senere i piloten skal verktøyet også tilbys sykehuset kommunen sokner til. Fordi
dette krever at kommunen har forståelsen for bruk av verktøyet og kan gi god informasjon til
fastleger og sykehus, er dette omtalt relativt utfyllende.
Risikokartlegging ved hjelp av et elektronisk verktøy (engelsk; predictive risk stratification) er
en systematisk kartlegging av hele eller deler av befolkningen for å finne frem til personer
som har en høy framtidig risiko for f.eks. sykehusinnleggelse, funksjonsfall, m. m. på kort sikt
(typisk innenfor 12 måneder). Hensikten med bruk av verktøy for risikokartlegging i piloten
er å fange opp brukere som tjenestene ellers ikke ville ha fanget opp like tidlig.

15

Den forebyggende risikokartleggingen ved bruk av et elektronisk verktøy (dataprogram)
handler kun om identifisering av personer med et mulig behov for oppfølgingsteam. Målet er
at verktøyet skal være et hjelpemiddel for å fange opp personer med høy risiko tidligere enn
i dag, og sikre en mer proaktiv tilnærming overfor disse. For at et slikt verktøy skal gi mening
er det helt avgjørende at personene følges opp med tiltak, og i denne piloten settes dette i
sammenheng med strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam.
Helsedirektoratet har gjort en juridisk utredning av mulige steder å bruke et verktøy for
forebyggende risikokartlegging. Resultatet av denne utredningen er at det innenfor rammen
av dagens lovverk kun er mulig å bruke verktøyet innenfor den enkelte enhet.
Helsedirektoratet har derfor valgt å prøve ut verktøyet i første omgang hos fastlegen og
senere i piloten også gi det som tilbud til sykehus.
Fordelen ved å bruke verktøyet hos fastlegen er at nesten hele befolkningen har en fastlege.
Dermed blir det mulig å fange opp personer som det ellers er vanskelig å avdekke behov hos.
Fastlegen har medisinskfaglig ansvar for sine listeinnbyggere. Dette innebærer blant annet at
fastlegen skal, basert på foreliggende journalinformasjon, søke å ha oversikt over
innbyggerne på listen der medisinskfaglig oppfølgning og koordinering er nødvendig. Dette
omfatter bl.a. å tilby oppfølging av listeinnbyggere som ikke selv etterspør fastlegens
tjenester og å identifisere listeinnbyggere som kan ha behov for oppfølging. Alle som er
registrert hos en fastlege er omfattet av denne bestemmelsen (er «listeinnbyggere»).
Risikokartleggingen blir da et hjelpemiddel for fastlegen i forbindelse med fastlegens
oppgaver knyttet til fastlegeforskriften § 10 jf. §§ 17-18.
I sykehus finnes annen informasjon om pasientene enn hos fastlegen og ved å prøve ut
verktøyet også i sykehus kan det identifiseres andre personer som kan ha behov for
oppfølging. Det kan bl.a. gi bedre identifisering av de som har akutt oppståtte behov.
Konkret om verktøyet som skal brukes
Verktøyet som skal brukes er levert av firmaet Medrave (http://www.medrave.no/). De vant
en offentlig anbudskonkurranse om å få konsesjon for å selge et slikt verktøy, inkludert å
levere det for bruk i piloten. Det betyr at verktøyet også vil bli brukt utenom piloten, fordi
konsesjonshaver vil selge det til fastleger som ønsker en slik funksjonalitet.
Medrave er en relativt kjent aktør for norske fastleger. De har, spesielt i samarbeid med
Senter for kvalitet i legekontor (SKIL, https://www.skilnet.no/, etablert av Legeforeningen),
tilbudt løsninger knyttet til det å lage oversikter og rapporter basert på data fra fastlegenes
journal til bruke i kvalitetsarbeid. Det nye er at de nå også vil tilby en modul for
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risikokartlegging. Denne modulen er en utgave av Johns Hopkins ACG system
(https://www.hopkinsacg.org/). De data som brukes av ACG systemet er kjønn og alder,
diagnoser og medisiner.
Kort oppsummert vil verktøyet i basisutgaven som brukes i piloten lage oversikter og/eller
arbeidslister på følgende områder for å identifisere de som kan være aktuelle for
oppfølgingsteam (levert av ACG modulen):
• Pasientens ressursbehov med bruk av RUB (Resource Utility Band) som deler
pasientene i seks kategorier, fra null (svært lite ressurskrevende) til fem (svært
ressurskrevende), hvor spesielt de i RUB 4 og 5 er aktuelle for oppfølgingsteam.
• Liste på pasienter med flere enn 3 kroniske tilstander
• Liste på pasienter med mulig skjørhet (frailty)
• Liste på pasienter med høy prediktiv risk som er en egen utregning i ACG systemet
hvor de med høyest risk er aktuelle for oppfølgingsteam
I tillegg vil verktøyet gi oversikt og/eller arbeidslister på områder for å identifisere spesifikke
pasientgrupper som det er nyttig for fastlegene å ha oversikt over (knyttet til praksisprofil,
hvor fastlegene etter hvert også kan sammenlignes seg anonymt med andre fastleger):
• Pasienter som har gått regelmessig til oppfølging, men som er blitt «borte»
• Pasienter som velges ut for influensavaksine
• Pasienter som velges ut for pneumokokk-vaksine
• Pasienter stående på legemidler med stor bivirkningsfare
• Seks indikatorer for antibiotikaforskrivningsprofil
• Pasienter med 4 eller flere faste legemidler til bruk for krav om
legemiddelgjennomgang (LMG)
• Tre indikatorer for foreskrivning av benzodiazepiner
• Listepopulasjonen inndelt i alderskategorier slik at antall pasienter med og uten
konsultasjoner/sykebesøk i hver alderskategori kan undersøkes (for eksempel for å
finne eldre pasienter på listen som ikke (lenger) har regelmessige konsultasjoner)
Oppsummert vil verktøyet på en enkel måte gi oversikter som både kan brukes til å
identifisere personer aktuelle for oppfølgingsteam og for å lette arbeidet med oppfølging av
utvalgte pasientgrupper.
Når det gjelder den tekniske siden, vil dette være enkelt. Verktøyet installeres av Medraves
teknikere ved fjerntilgang i Norsk helsenett, og det eneste som kreves er at det gis tilgang til
server. Det betyr at programmet som brukes og alle data ligger innenfor legekontorets
driftsmiljø, slik at ingen andre får tilgang til data (uten evt. godkjenning). Medrave har også
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avtale med EPJ-leverandørene om dette, noe som på sikt kan føre til en sømløs integrasjon slik
at IKT - arbeidet kan gjøres i EPJ systemet.

Konsekvenser for fastlegen
Deltagelse i piloten vil for fastlegen bety å bidra i arbeidet med å identifisere personer som
kan ha behov for oppfølgingsteam. Det vil innebære følgende aktiviteter:
1. Fastlegen gir tilgang til server slik at verktøyet installeres med fjerntilgang gjennom
Norsk Helsenett
2. Fastlegen bruker verktøyet for å identifisere brukere. Hvor ofte dette gjøres, må
vurderes, men det er sannsynligvis ikke noe poeng å gjøre det oftere enn en gang per
måned
3. Fastlegen vurderer de personene som er identifisert og vurderer behovet for videre
oppfølging og melder dette til rette instans i kommunen
4. Fastlege og helse – og omsorgstjenesten må utarbeide rutiner for samhandling rundt
personer som identifiseres og som har behov for oppfølgingsteam.
Fastlegen vil få tilbud om opplæring og kan selv bestemme omfanget av og type opplæring
ut fra eget behov.
Fastlegen har, som for alle sine listeinnbyggere, også ansvar for den medisinskfaglige
oppfølgingen av personer som får oppfølgingsteam. Fordelen for fastlegene som deltar i
piloten, er at det vil bli laget (et bedre) system for hvordan samarbeidet skal foregå.
Konsekvenser for sykehus
For sykehus vil løsningen innebære at de får tilbud om å installere Johns Hopkins ACG
system (https://www.hopkinsacg.org/) for å identifisere pasienter. Sykehuset får da samme
oversikt og/eller arbeidsliste som beskrevet over.
Utfordringen er at pasienter på sykehus ikke er knyttet til en bestemt behandler og det er
ulike tekniske løsninger. Dette er ikke løst enda og det vil i løpet av piloten bli gjort et
utviklingsarbeid for å finne den beste måten å bruke verktøyet på sykehus.
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