
• Samhandling

• Psykisk helsevern

• Teknologi og digitalisering

• Kompetanse 

• Prehospitale tjenester

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Mål: realisere 

pasientens 

helsetjeneste på 

en bærekraftig 

måte 1



Vi blir flere og vi blir eldre…
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Pasienten – en aktiv deltager 

3Foto: Borgos Foto AS, Helse Nord RHF



Helsefellesskap –

fra parter til partnere 

4Foto: Helse- og omsorgsdepartementet



Arbeidsdeling i 

helsefellesskap
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6Illustrasjonsfoto, Borgos Foto AS, Universitetssykehuset Nord Norge





Utadvendte 

sykehus
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Bruk av teknologi for å flytte tjenestene hjem 
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Illustrasjonsfoto: Freestock, Borgos Foto AS



Pakkeforløp for psykisk helse og rus støttes med tiltak i NHSP

Første 

samtale

Basis 

utredning

Plan-

legging av 

behandling

Behandling Evaluering

Pasient henvender 

seg til:

Kommunal 

helse- og 

omsorgstjeneste

Fastlege

Annen spesialist

Annen henviser

Avslutning 

pakkeforløp/

avsluttende 

samtale

Utvidet 

utredning

Videre

oppfølging 

i kommunen

Rett til 

helsehjelp

Start 

pakkeforløp

Før/ved henvisning Utredning og behandling Ved utskriving

 Bedre tilgang til dialog i ikke-akutte situasjoner

 Bedre tilgang til spesialist i akutte situasjoner

 Samarbeidsstrukturer ved/før inntak psykisk helsevern

 Klart språk i innkallinger

 Mer teambaserte arbeidsformer

 Nettbasert behandling

 Raskere innføring av nye arbeidsformer og 

metoder

 Samarbeid om helse og arbeid-tiltak

 Bedre utskrivingsprosess

 Mulighet for fleksibel kontakt 

etter utskriving

Tiltak på tvers

 Styrke bruker- og pårørendemedvirkning: Samvalgsverktøy, lærings- og mestringstilbud og bedre tolketjenester

 Etablere helsefelleskap: Prioritere barn og unge og personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

 Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i neste utviklingsplan

 Veileder for barn, unge og voksne som tydeliggjør felles ansvar og oppgaver

 Teknologi og finansiering som støtter samhandling 

 Kvalitetsregistre og helseatlas, og Nye metoder 



Teknologi

Foto: Unsplash



14Illustrasjonsfoto fra St. Olavs hospital, Borgos Foto AS



15Foto: Helse- og omsorgsdepartementet







Foto: Illustrasjonsfoto fra St. Olavs hospital, Borgos Foto AS



Bunntekst 19

Hospitering

Delte stillinger

Nettbasert 

deling av 

kompetanse

Faglig nettverk

Kompetanse-

overføring fra 

sykehus til 

kommune

Tverrfaglige 

team



Befolkningen har trygghet for 

at de får kompetent og rask 

hjelp 
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Hvordan skal vi få det til?

•Bruke teknologien

•Helsefellesskapene og 

akuttmedisinske tjenester 

utenfor sykehus 

•Akuttmottakene 
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