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1. Innledning 
Dokumentet er utarbeidet av utviklingsveileder helse på oppdrag fra helseledernettverket for 

regionen i forbindelse med prioritering av arbeidsoppgaver for utviklingsveileder helse for 2022. 

Dokumentet skal klargjøre innholdet i begrepet bærekraftige helsetjenester, og forsøke å 

sammenstille dette med fremtidens helsetjenester og innovasjon i lærende organisasjoner. 

2. Kilder. 

 

2.1. HelseOmsorg21 
 

en-barekraftig-helsetjeneste.pdf (helseomsorg21.no)  

Perspektivmeldingen viser mange av utfordringene samfunnet står overfor de neste tiårene. 

Omtrent en av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060, og allerede i 2035 trengs 110.00 flere årsverk 

innenfor denne sektoren. Befolkningen eldes, som gir flere pensjonister, færre skattebetalere og vi 

vet at oljeinntektene vil synke i takt med at krav om en grønnere økonomi vil bli sterkere. 

Helseutgiftene (372 milliarder kr) utgjorde 17,6 % av de totale offentlige utgiftene i 2019 og har i 

snitt økt med ca. 1,5 % per år de siste fem årene. Framskrivninger viser at gapet mellom tilgjengelige 

ressurser og ressursbehovet i helsetjenesten vil fortsette å øke. Befolkningens helsebehov vil 

fremover bli større enn det helsetjenesten kan dekke. Endringer i den demografiske utviklingen med 

større andel eldre og lavere andel yrkesaktive, flere multisyke, mental sykdom, migrasjon, 

klimaendringer, den teknologiske utviklingen med avanserte, dyre behandlingsformer og økte 

forventninger til persontilpasset helsehjelp er noen av faktorene som spiller inn. Beslutninger som 

treffes i dag, må ivareta fremtidens generasjoner. Vi er avhengige av å snu trenden og utvikle en 

bærekraftig helsetjeneste som også i fremtiden kan gi likeverdige helse- og levekår og høy kvalitet i 

helse- og omsorgstjenestene. 

God helse fremmes først og fremst utenfor helsesystemet og i andre sektorer. Utdanning, skoler, 

arbeidsplasser, barnehager, kulturtilbud, kosthold og fysisk aktivitet, levekår og sosiale forhold er 

alle faktorer som er viktige for folkehelsen og for en bærekraftig helsetjeneste.   

https://www.helseomsorg21.no/siteassets/en-barekraftig-helsetjeneste.pdf
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De viktigste investeringene et samfunn kan gjøre, både ut fra menneskelig hensyn og ut fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv, er å sette inn innsats tidlig. Samtidig er dette politisk utfordrende 

fordi effekten består i å unngå en kostnad i fremtiden mens belastningen ved å sette inn tidlig 

innsats kommer med en gang. Vi må bruke mer ressurser på kunnskapsbasert forebygging og 

stimulere til forskning om effekt av tiltakene. Da slipper vi å bruke ressurser på utfordringer som 

kunne vært unngått. Det er nødvendig å styrke det forebyggende helsearbeidet både når det gjelder 

kompetanse og kapasitet for å møte fremtidens behov for helsetjenester.  

Digital hjemmeoppfølging er på full fart inn og video- og telefonkonsultasjoner likestilles i større grad 

med fysiske konsultasjoner. Dette er positivt fordi det bidrar til større effektivitet (tidsmessig) i 

tjenesten, men krever også oppmerksomhet om helse- og digital kompetanse i befolkningen og 

kommunikasjonsferdigheter hos helsepersonell. Vi trenger mer kunnskap om effektene av 

digitalisering og innføring av ny teknologi for ulike pasientgrupper.  

Regjeringen har et uttalt mål om å skape pasientens helsetjeneste. I dette ligger det også at vi skal 

utnytte innbyggernes egne ressurser og bygge helsekompetanse i befolkningen. Rapporten om 

helsekompetanse 1 trekker blant annet frem sammenhenger mellom opplevd helsekompetanse, 

helserelatert livskvalitet og helsetjenestekostnader som er av betydning for å nå målet om 

pasientens helsetjeneste. Det er behov for forskning på tiltak for å bedre helsekompetansen for ulike 

målgrupper i befolkningen. 

Bruk av pasientenes tid er et annet aspekt i en bærekraftig helsetjeneste. De totale kostnadene til 

pasientmøter med tanke på tidsbruk for pasienter og behandlere, bør inkluderes i diskusjonene. 

Frigjorte ressurser som følge av effektivisering i tjenestene bør benyttes til de som trenger det mest. 

Gode digitale verktøy må vektlegges for å bidra til best mulig ressursbruk og riktig prioritering. 

 Helsetjenestene, og kommunal/fylkeskommunal sektor, har et omfattende behov for mer forskning 

og innovasjon. Skal forsknings- og innovasjonsprosjekter oppleves som nyttige og relevante trengs 

det derfor flere praksisnære forsknings- og innovasjonsprosjekter. Tjenestene må kunne definere 

sine behov og øke sin bestillerkompetanse. Slik kompetanse vil også øke bruken av 

forskningsresultat som er relevante for sektoren. For primærhelsetjenestene vet vi f.eks. at 
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forskningsinnsatsen og kunnskapsutviklingen er for liten, og tjenestene er dermed ikke godt nok 

rigget for kunnskapsbaserte beslutninger og utøvelse av beste praksis. Oppbygging av Kommunenes 

strategiske forskningsorgan (KSF) er helt sentralt for å forløse dette potensialet. 

Bærekraft handler videre om å rigge helsesystemet slik at vi kan ta i bruk nyvinninger når de 

kommer, ta i bruk kunnskapsbasert praksis i primærhelsetjenesten. Vi må også bygge 

utdanningssystemet slik at det tilbys gode og fleksible utdanningsløp som gjør det mulig å tilpasse 

seg endringene i samfunnet. Utdanningsinstitusjonene og departementene må utfordres på om vi 

utdanner kandidater med den kompetansen vi trenger i fremtiden. Kunnskap er ferskvare og livslang 

læring blir stadig viktigere i en raskere skiftende verden. Kompetanseheving krever konsentrert 

innsats. Derfor bør en viss andel av helsearbeidernes tid dedikeres til dette. Det bør fortsatt rettes 

oppmerksomhet mot helsefremmende tiltak slik at medarbeiderne kan ivareta sin egen helse og stå 

stødigere i jobb. Vi må også i større grad utnytte tilgjengelig kompetanse som finnes, for eksempel 

med kompletterende utdanningsløp for flere grupper.  

2.2 Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling 
 

Hdir_Rapportmal-gjeldende (helsedirektoratet.no)  

Primærhelsemeldingen (Helse- og omsorgsdepartementet 2015b) peker på behovet for tidlig 

intervensjon og treffsikre helsefremmende og forebyggende helsetjenester. Det må arbeides 

målrettet og systematisk for å dreie helsetjenestens virksomhet slik at helsefremmende og 

forebyggende innsats blir en større og mer naturlig del av virksomheten. Tidlig innsats må styrkes og 

det må legges til rette for bedre samhandling og koordinerte tjenester, samt fokusere på 

arbeidstilknytning og å redusere sosiale ulikheter i helse. Da kan man unngå sykeliggjøring, 

overbehandling og overdiagnostisering. For å bygge pasientens helsetjeneste kreves en mer 

helhetlig og tverrfaglig tilnærming, bedre samhandling på tvers av nivå og sektorer og andre 

arbeidsmåter enn det som er vanligste praksis i de fleste helsetjenester.  

 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/folkehelse-og-baerekraftig-samfunnsutvikling/Folkehelse%20og%20b%C3%A6rekraftig%20samfunnsutvikling.pdf/_/attachment/inline/3bee41d0-0b38-4957-913e-bedad965e37a:a89f2b8d35a30992c90f2f4c4f872d2ffdd0abaa/Folkehelse%20og%20b%C3%A6rekraftig%20samfunnsutvikling.pdf
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2.3 Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 
 

Meld. St. 7 (2019–2020) - regjeringen.no  

Det overordnede målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. En 

bærekraftig helsetjeneste må kunne realiseres innenfor de ressursrammene vi som samfunn har 

mulighet og vilje til å stille til rådighet – både i dag og i fremtiden. Det er særlig knapphet på 

arbeidskraft som vil sette begrensninger. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter derfor at vi 

utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser 

oppgavene så effektivt som mulig.  

2.4 Statsforvalterens arbeid og syn på bærekraft. 
 

Bærekraft i tjenesteutøvelsen: holdning og atferd hos den enkelte ansatte i helsetjenesten. 

Dette går på den enkeltes kunnskap om og forståelse av egen rolle og arbeidsutførelse i 

arbeidshverdagen sett i forhold til bærekraftig jobbatferd. 

2.5 Nytt, nyttig og nyttiggjort. 
 

Nytt, nyttig og nyttiggjort – Kommunenesektorens innovasjonsverktøy (ks-innovation-tool.herokuapp.com)  

Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere kostnader, øke livskvalitet og mye 

mer. Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger som regnes som innovasjoner. Bedre 

prosesser, tjenester, løsninger, ja – en forbedring av hvordan man for eksempel tar i bruk ny 

teknologi kan i seg selv være en innovasjon. 

Innovasjon er et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny arbeidsmåte eller ny organisasjonsform som er 

tatt i bruk og skaper verdier.  

"Verdi" kan vurderes på mange ulike måter, for eksempel: Økonomi og kost-/nytte (hvilke verdier skaper 

løsningen opp mot hva det koster å implementere og drive den?): Kvalitet og redusert feilprosent: Effektivitet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/?ch=1
http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/hva-er-innovasjon
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og produktivitet: Livskvalitet og tilfredshet: Omdømme og kundevennlighet: Brukervennlighet og enklere 

brukergrensesnitt. 

2.5 KS – debatthefte 2022 
 

Perspektivmeldingen 2021 angir tre parallelle strategier for at kommunesektoren skal være i stand 

til å møte tjenestebehovene nå og frem i tid:  

1. Velferdsordningene må tilpasses behovene de skal møte. Nivået på tjenestene må vurderes opp 

mot behovene de skal løse og mot økonomiske rammer.  

2. Tjenestene må produseres effektivt. Teknologi må tas i bruk innenfor alle ansvarsområder i 

kommunesektoren der det er hensiktsmessig. For å realisere størst mulig effekt og gevinster, må det 

tenkes nytt om organisering av tjenestene, endring av arbeidsprosesser og oppgavedeling mellom 

yrkesgrupper.  

3. Forebyggende innsats for å dempe/redusere veksten i behov. Selvbetjeningsløsninger med god 

veiledning må innføres der det er mulig. Kommunene må etablere et godt samspill med frivillige og 

pårørende for å bidra til livsmestring for innbyggere som trenger det. Innbyggerne må stilles overfor 

tydelige forventninger om selv å måtte planlegge og gjøre tilpasninger for å kunne bo hjemme lengst 

mulig. 
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2.6 Lærende organisasjoner.  
 

Lærende organisasjon (estudie.no)  

Tabellen under viser noen endringer i kjennetegn fra styrende til lærende organisasjon. 

  Styrende organisasjon (org 3.0) 
Lærende organisasjon (4.0 og 
5.0) 

Ansette Medarbeidere som følger regler Problemløsere 

Trene, lære opp For å gjøre det riktig For å lære å forbedre 

Måle og evaluere Gjorde du det riktig? Hva lærte vi? 

Strukturere 
arbeidsprosesser 

Faglig ekspertise 
(funksjonelle siloer) 

Flerfaglig samarbeid 
(over grenser, flytorganisering) 

Ledelse Gi instrukser og kontrollere 
Utfordre og støtte, være 
hjelpelinje 

Myndighet 
Lov til å avvike standard bare i 
spesielle tilfeller 

Utfordre standard. 
Eksperimenter! 

Prosessmål Kontrollere variasjon Forstå variasjon for å forbedre 

Formål Tjene penger nå Langsiktig bærekraft, et bedre liv 

Veien framover Når veien er klar Når veien ikke er så klar 

Samtale ved 
kaffeautomaten 

Været Arbeid 

 

Peter Senge definerer det på denne måten: «En lærende organisasjon er et sted hvor menneskene 

kontinuerlig utvikler sin kapasitet til å skape de resultatene de virkelig ønsker og drømmer om, hvor 

nye og utviklende tankemønstre dyrkes fram, hvor kollektive ambisjoner er frigjort, og hvor 

mennesker kontinuerlig lærer å lære sammen.» (Senge 1990) 

En lærende organisasjon er en organisasjon som har en kultur, systemer og lederstil som motiverer 

sine medarbeidere til å lære av sine handlinger, dele lærdommen med andre og bruke den til å løse 

fremtidige problemer og utfordringer på et strategisk-, taktisk- og operativt nivå: 

Å utvikle en lærende organisasjon, vil si å skape en organisasjon som lærer av sine suksesser og feil 

og bruker denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst.  

https://estudie.no/laerende-organisasjon/
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Gjennom å bygge opp en organisasjonskultur som oppmuntrer medarbeiderne til selvstendighet, 

kreativ tenkning, innovasjon, prøving og feiling, handlekraft og resultatorientering, basert på et felles 

verdigrunnlag, et sett normer og artefakter som forklarer hvordan verdiene skal brukes for å få sosial 

anerkjennelse internt i organisasjonen fra overordnede og arbeidskolleger, og styre unna sosiale 

sanksjoner fra de samme menneskene. 

Lærende organisasjoner har noen grunnforutsetninger. 

• er å se hele organisasjonen som et system. Ikke bare den egne virksomheten «vår bedrift» eller «vår 

avdeling» men se hele systemet som et «symfoniorkester».  

• en organisasjon må ha et konstant nyttig formål organisasjonen må lage en praktisk visjon   

• skape et trygt læremiljø. Alle mennesker gjør feil. Feil skal ikke skjules, men heller være kilde til 

læring.  

• bygge videre på «godt arbeid». Organisasjonen skal tuftes på den gode kompetansen som finnes der 

fra før.  

• å tilrettelegge for selvledelse. Selvstyrte team har en fabelaktig evne til å løse vanskelige oppgaver 

ved å utvikle godt effektivt samspill.  Kontinuerlig forbedring kommer nærmest som en naturlig følge 

av selvledelse.  

• å lære å dele kunnskap. Kunnskap må deles og bli en del av organisasjonens kunnskap. Slik blir det en 

del av vår kultur. «Slik vi gjør det her hos oss».  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Grunnlagsdokument fremtidens 

helsetjenester i et bærekraftig samfunn 

Trøndelag sørvest, lakseregionen. 
  

 

 
 

8 

3. Utfordringsbildet for helsetjenestene i regionen. 
 

 

 

 

 

Kilde, Statsforvalteren i Trøndelag 
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4. Bærekraftige helsetjenester i Trøndelag sørvest, lakseregionen. 
 

Visjon/overordnet forståelse/hovedmål 

1. 

Å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte innenfor de ressursrammene 

kommunene i regionen har mulighet og vilje til å stille til rådighet - både i dag og i fremtiden. 

2. 

I lys av demografisk utvikling og tilgang på personalressurser i fremtiden ytes nødvendige 

helsetjenester i et forpliktende samarbeid med brukeren selv, dennes familie og sosiale nettverk, 

samt frivilligheten.  

3. 

Den enkelte innbygger planlegger og gjør tilpasninger i samarbeid med kommunenes helsetjenester, 

slik at den enkelte skal kunne bo, klare seg hjemme og ivareta sin egen helse med hjelp av familie, 

sosialt nettverk og frivilligheten lengst mulig.  

4. 

Kommunen og brukere av tjenesten jobber kontinuerlig med å utvikle og skaffe til veie 

velferdsteknologi, spesielt rettet mot mestringsteknologi, som gjør det lettere for brukere av 

helsetjenesten å bo hjemme lengre og mestre egen helse. 

5 

Kommunene jobber med godt og systematisk forebyggende folkehelsearbeid på tvers av 

kommunens etater i forpliktende samarbeid med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet.  

6 

Kommunen jobber i tett og forpliktende samarbeid med frivilligheten, foreninger og lag for tiltak 

knyttet til livsmestring, frisklivstiltak og kampanjer for å øke innbyggernes helsekompetanse. 
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7 

Bærekraft som kunnskap, holdning og kultur vises i atferd på alle nivåer ved at tjenester 

samarbeider tverrfaglig og tverrsektorielt, tjenestene utøves effektivt gjennom at riktig kompetanse 

løser riktig oppgave. 

 

Mål/arbeidsområder. 

 

1. Sørge for tilstrekkelig kompetanse - Utarbeide strategisk kompetanseplan 

2. Sørge for at kompetansen utnyttes på mest mulig effektiv måte. Riktig kompetanse benyttes 

til riktig oppgave, til riktig tid. 

3. Etablere kunnskapsbasert praksis som arbeidsmodell i en lærende organisasjon med fokus 

på kompetanseheving. Hva skal vi lære og hvordan? 

4. Definerer behov og inviterer til forskning og innovasjon i samskaping med utdannings- og 

forskningsmiljø. 

5. Helsefremmende/ Forebyggende/ Tidlig innsats - unngå en kostnad i fremtiden og 

belastningen ved å sette inn tidlig innsats – Godt folkehelsearbeid 

6. Helhetlig og tverrfaglig samhandling og koordinering av tjenester på tvers av sektorer 

7. Utnytte teknologi/velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging (digital kompetanse i 

tjenesten og befolkningen) 

8. Effektivisering av tid - De totale kostnadene til pasientmøter med tanke på tidsbruk for 

pasienter og behandlere 

9. Utnytte innbyggernes egne ressurser og bygge helsekompetanse i befolkningen 

10. Riktig tjeneste, riktig omfang, til riktig tid – stiller krav til god kartleggings-, forvaltnings- og 

tildelingskompetanse. 

11. Et bærekraftig samfunn med bærekraftige helsetjenester i samarbeid med pårørende, sosialt 

nettverk, næringsliv og frivillighet. 

12. Sørge for god kunnskap i alle ledd og nivåer om bærekraftige helsetjenester og bærekraft i 

helsetjenesten. 
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5. Forslag til prioriterte fokusområder i 2022: 
 

1 Trøndelag i tall 

Hvorfor: vil gi oss en forståelse av utfordringsbildet fremover. 

2 Desentralisert utdanning for sykepleier/vernepleier og annen høyskolekompetanse. 

Hvorfor: vil sikre oss tilskudd av kompetanseressurser på sikt som er vitale for å ivareta oppgaver 

som krever høgskolekompetanse. 

3 Læringsnettverk høyskolekompetanse 

Med fokus på erfaringsdeling, læring på tvers av kommunegrensene og bruk av etisk refleksjon for å 

begynne å etablere kunnskap og kultur i tråd med bærekraft i helsetjenestene. 

Hvorfor: Innarbeidelse av etisk refleksjon som arbeidsmåte i tjenestene. (Krav innenfor enkelte 

tjenesteområder: Samarbeid og kompetanse - Helsedirektoratet). Utveksling av «god praksis» 

mellom kommunene og derigjennom styrke forsvarligheten i tjenestene. Viser høyskolekompetansen 

at vi satser på dem gjennom å etablere sterke fagmiljø hvor de kan dele suksesshistorier og lære av 

hverandre. Virkemiddel i å rekruttere og beholde denne kompetansen i kommunene. 

Kan vi også tenke oss – kompetansenettverk for helsefagutdannede? 

6. Riktig bruk av kompetanse 

Kan kompetanseressurser organiseres annerledes for å utnytte kompetansen deres riktig: riktig 

kompetanse til riktig oppgave, på riktig sted og til riktig tid? 

Hvorfor: antall ansatte 55+ og utfordringsbildet for fremtiden, behov for å se på hvilke oppgaver som 

krever spesiell kompetanse og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre yrkesgrupper (Johansens 

metode er veien til en ny oppgavedeling (sykepleien.no) 

7. Tidlig innsats rus og psykiske lidelser barn/ungdom/unge voksne – etablere 

tverrfaglig/tverretatlig pasientforløp  

Hvorfor: Barnevernsreformen, barn og ungdom som er i sykdomsforløp med rus og psykiske lidelser 

kan ofte bli ofte brukere av helsetjenester i store deler av livet. Tidlig og tverrfaglig innsats kan sikre 

disse barna/ungdommene et friskt liv i arbeid. - Kan muligens være en pilot i samarbeid med 

Statsforvalteren … 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming/samarbeid-og-kompetanse
https://sykepleien.no/2021/10/johansens-metode-er-veien-til-en-ny-oppgavedeling
https://sykepleien.no/2021/10/johansens-metode-er-veien-til-en-ny-oppgavedeling
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8. Utskrivningsklare pasienter – hvor er flaskehalsene og hvorfor? 

Hvorfor: Et økonomisk spørsmål. Kan smidig og tidlig samhandling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten forebygge denne problemstillingen? 
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