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Formål:
Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens 
og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak 
som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og 
kompetanse.



Visjon:
Skape pasientens helsetjeneste hvor pasienten selv er aktiv  
i beslutningsprosesser om egen helse. Tjenester er 
tilgjengelige og fokuserer på forebygging. 

En fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste er innrettet i 
tråd med utviklingen av sykdomsforekomst, fag, teknologi 
og samfunnsutviklingen. 



Utfordringsbilde:

•

•

•

•

•



Hovedkategorier til løsninger: 

1. Teamorganisering
2. Kompetanseheving
3. Lederutvikling
4. Kvalitet, pasient- og

brukersikkerhet
5. Digitale verktøy



Teamorganisering
• Stimulere til samlokalisering av helse-

og omsorgstjenester i kommunene.

• Legge til rette for etablering av 
primærhelseteam gjennom endringer i 
regelverk og finansieringsordninger. 

• Legge til rette for etablering av 
oppfølgingsteam for brukere med 
store og sammensatte behov.



Kompetanseheving
• Styrke praksisordninger.

• Lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for 
å gi innbyggerne tjenestene de trenger. 

• Innføre kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven

• Alle allmennleger i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal være spesialister eller under 
spesialisering i allmennmedisin. 

• Utvikle en handlingsplan for rekruttering og 
kompetanseheving i hele den kommunale helse- og 
omsorgssektoren.

• Utrede om det skal etableres nye brede kliniske 
videreutdanninger på mastergradsnivå.

• Styrke forskning og innovasjon i sektoren.

• Utarbeide handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-
strategien



Lederutvikling
• Gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere 

en lederutdanning i de kommunale helse-
og omsorgstjenestene. "Rektorskolen".

• Legge til rette for at plasser på Nasjonalt 
topplederprogram i regi av Nasjonal 
ledelsesutvikling stilles til disposisjon for 
ledere i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten.

• Videreføre arbeidet med ledelse i 
kvalitetsavtalen med KS.



Kvalitet, pasient-
og brukersikkerhet

• Oppfordre alle kommuner til å delta i 
pasientsikkerhetsprogrammet

• Etablere flere kvalitetsindikatorer

• Styrke den etiske kompetansen

• Utrede tiltak for å sikre lokalpolitisk 
behandling av kvalitetskrav

• Videreføre nasjonale læringsnettverk 
for helhetlige, koordinerte og trygge 
pasientforløp



Digitale verktøy
• Enkel og sikker tilgang til 

pasientopplysninger

• Fortsette satsingen på nasjonale 
IKT- tiltak

• Bruk av teknologiske hjelpemidler

• Prosjekt med avstadsoppfølging



Andre tema: psykisk helse 
Tiltak: 

• Rekruttere flere psykologer til kommunene gjennom å 
lovfeste kommunens plikt til å ha psykologkompetanse.

• Innføre kommunal ø-hjelp døgnplikt også for psykisk 
helse- og rusområdet fra 2017

• Legge frem en ny opptrappingsplan for rusfeltet i 2015



Andre tema: eldreomsorg 
Tiltak:

• Forsøksordning med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene

• Lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg og vurdere om 
det bør fastsettes kriterier for heldøgns omsorgsplasser

• Utarbeide en plan i samarbeid med KS som bygger på en 
forutsetning om netto tilvekst av heldøgns 
omsorgsplasser. 


