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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Samhandlingsreformen legger opp til overføringer av ansvar fra 
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Økonomiske insitamenter er lagt 
for at kommunene selv skal ivareta oppgaver som frem til nå har vært ivaretatt av 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Pasienter med en kols diagnose er en stor og økende gruppe som har mange 
liggedøgn i sykehus. For å sikre et godt pasientforløp for denne pasientgruppen skal 
det opprettes et samarbeidprosjekt mellom Helse Fonna og en pilotkommune, 
Tysvær kommune. Det skal etableres tverrfaglige tilbud mellom helseforetaket og 
kommunen for personer med KOLS, både i tidlig fase og senere i sykdomsforløpet.  
Prosjektet er forankret i ledelsen i medisinsk klinikk ved Haugesund Sjukehus og 
godkjent av klinikkdirektør. I Tysvær kommune er prosjektet forankret gjennom 
helse og omsorgssjefen i kommunen. 
 

Problemstilling og målsetting 
Personer med kols er en økende pasientgruppe i sykehus som på et generelt 
grunnlag har mange og lange innleggelser i sykehus. Dette krever store ressurser i 
sykehus og er en pasientgruppe som i mange tilfeller kan få behandling utenfor 
sykehus om sykdomssymptomene blir registrert, og behandling iverksatt, på et tidlig 
tidspunkt. 
Hovedformålet med prosjektet er å etablere tverrfaglig tilbud mellom helseforetaket 
og kommunen for å sikre gode pasientforløp for personer med kols både i tidlig fase 
og senere i forløpet. Dette for å unngå forverring av sykdom som fører til 
sykehusinnleggelser og redusert livskvalitet. 
 
 

Effektmål  
Sikre kolspasienter i Tysvær kommune et godt behandlingstilbud for å bedre 
livskvaliteten og redusert antall sykehusinnleggelser. 
  
 

Resultatmål  
1. Etablere et tverrfaglig team bestående av fagpersonell fra Tysvær kommune 

og Haugesund Sjukehus. 
2. Utarbeide konkrete tiltak for et godt pasientforløp mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen.  
3. Utarbeide et program for kunnskapsoverføring til helsepersonell i Tysvær 

kommune. 
 
Etter avsluttet prosjektperiode bør det etableres et følgeprosjekt for å se på effekten 
av prosjektet i forhold til reinnleggelser, pasient/pårørende tilfredshet og 
kompetanseøkning i kommunen. 



Lederutfordringer 
Prosjektet involverer både personell fra lungeavdelingen, terapeutavdelingen og 
Tysvær kommune. Det kan bli utfordrende å klare å skape nok motivasjon og ansvar 
for prosjektet slik at tiltakene blir fulgt opp. Da prosjektleder ikke har 
personalansvar for lungeavdelingen kan det føre til at prosjektet ikke blir prioritert i 
en avdeling med stort arbeidspress.  
Viktig at klinikkdirektør forplikter ledelsen i lungeavdelingen til å følge opp 
prosjektet.  
En utfordring er å få nok gode og faglige ressurser til å etablere tverrfaglige team 
både i sykehus og kommune. Knappe fagressurser og stort arbeidspress kan gjøre 
det vanskelig å følge opp og opprettholde tiltakene som er blitt etablert.  
En risiko for prosjektet er at fastlegene/kommunelege i Tysvær kommune ikke 
følger opp anbefalingene som blir utarbeidet i prosjektet.  Det må tydelig 
kommuniseres ut i kommunen viktigheten av samarbeidet. 
 
 
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 
Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle (2011-2015) fra HOD påpeker at  
pleie og omsorgtjenesten i kommunene skal videreutvikles for å ivareta større 
oppgaver og for å bedre brukernes livskvalitet og mestring. Det påstås at fastlegene  
ikke er nok integrert i kommunehelsetjenesten og driver ikke nok forebyggende og 
oppsøkende arbeid og de samhandler ikke nok med andre yrkesgrupper.   
Hver 7. somatiske sykehusseng var i 2007 belagt med pasienter som var 
utskrivingsklare eller aldri burde vært innlagt på sykehus. Økningen i kroniske 
lidelser som kols, diabetes, demens, kreft gir utfordringer både for 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. I samhandlingsreformen blir det fremhevet 
ny fremtidig kommunerolle i både forebygging og tidlig intervensjon. Det skal gis et 
bedre tilbud til pasienter med kroniske lidelser som diabetes type 2, kols, demens og 
rus. Spesialisthelsetjenesten skal i større grad bruke sin spesialiserte kompetanse – 
tydeligere prioriteringer. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med 
forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp 
ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå.  
Det betyr: 

• Et kompetent helsepersonell og arbeidsplass for læringsarena.  
• Behandling av pasienten før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse.  
• Observasjon for å avklare behovet for innleggelse i sykehus.  
• Observasjonsplasser i kommunen. f.eks ved kols forverring og palliativ enhet.  
• Tilgang på spesialistdrøfting – forebygging – tidlig diagnosering og 

fagnettverk.Legge vekt på standardiserte pasientforløp. 

Det gode helhetlige pasientforløp skal i større grad enn i dag bli en felles referanse 
for alle aktørene i helse og omsorgstjenesten. 
 
Føringene i samhandlingsreformen som er nevnt her gir store utfordringer til 
kommunene men fastslår også at spesialisthelsetjenesten må bidra for at 
kommunene skal klare å ivareta ansvaret. Prosjektet kols-team er Helse Fonna sitt 



bidrag for å finne frem til en samarbeidsform og også konkrete tiltak som er 
gjennomførbare og også kan ha en overføringseffekt til andre kommuner og 
helseforetak. 
 

Risikoanalyse: 
Risikoanalyse er utført.  Viser til vedlegg. 
 

Fremdriftsplan med milepæler 
Nedsette arbeidsgruppe innen ultimo november 2013. 
Skissere plan for gjennomføring av tiltakene innen desember 2013 
Oppstart tiltak februar 2014 
Evaluering tiltak august 2014 
 

Budsjett – nøkkeltall 
Det er innvilget midler til prosjektet i form av samhandlingsmidler fra Helse Vest.  
Budsjett og nøkkeltall er vedlegg. 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
Prosjektet er forankret i ledelsen på Haugesund sykehus og i 
administrasjonsledelsen i Tysvær kommune. Det er innvilget midler og prosjektet 
har en overføringsverdi til andre sykehus. Prosjektet anbefales gjennomført og 
videreføres i vanlig drift etter prosjektperioden. 
 
 
Referanse: 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (2008-2009). St.meld. nr. 47 –
Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted. 
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Fremtidens helsetjeneste: trygghet for 
alle  
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