
                                                                  
 

 
6. MØTE I SAMHANDLINGSARENA – SEMICOLON II 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Samhandling i helsesektoren – hva er erfaringene og hvor ligger mulighetene? 
 

Møtet vil finne sted 24. januar 2013 i Auditoriet (150 plasser) hos Helsedirektoratet 

Universitetsgaten 2, St. Olavs plass 

 
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.januar i år. Reformen byr på store utfordringer av teknologisk, 
strukturelle og holdningsmessig karakter.  Tidligere erfaringer har vist at det byr på store problemer å 
få til samhandling innenfor helsesektoren, ikke minst teknologisk.  
 
Vi kan i media lese om flere mislykkede IKT-prosjekter i helsevesenet, som f.eks. Klinisk Arbeidsflate. 
Felles for disse prosjektene er manglende samhandling, noe som ikke bare i seg selv er et teknologisk 
problem, men som berører så vel organisatoriske og kulturelle problemstillinger som profesjons-
kamp. 
 
Fremtidens omsorgsbehov vil imidlertid tvinge frem en mer effektiv drift av offentlig sektor, med mer 
tverrfaglig samarbeid enn tidligere.  På jakt etter innovasjonsmuligheter peker  NOU 2011 Innovasjon 
i omsorg  på at det er i mellomrommet mellom offentlig virksomhet og sivilsamfunn noe av den mest 
spennende fornyelsen kan komme til å skje i årene som Det vil være behov for å utvikle nye 
møteplasser som kan stimulere til denne utviklingen. 
 
Samhandlingsreformen har som målsetning å få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen, 
samle spesialiserte fagmiljøer, og å oppnå bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus.  Det 
blir statlig styring av sykehus, mens kommunene får tildelt midler for å utvikle helsetjenester. Det 
samfunnsmessige målet er «å forebygge i stedet for å reparere».  
 
I desember i år kom også Stortingsmeldingen om «Èn innbygger – èn journal» som beskriver 
visjonen for Sykehus-Norge, se  HER 
 
  

Det meste er på plass sa tidligere helse-
minister Anne-Grete Strøm-Erichsen i fjor. 

 
 «Det er utrolig at sykehuset har endt opp 
med tre forskjellige elektroniske journal-
systemer og fire forskjellige radiologiske 
systemer», Anne-Grete Strøm-Erichsen i 
fjor om IKT-ordningen ved Oslo Universi-
tetssykehus. 

 

«IKT-kompetansen er altfor svak i styr-
ingskjedene i det offentlige. Det er en sær-
egen kombinasjon av kompetanse som trengs 
for å lose store, offentlige IT-prosjekter i 
havn. Teknisk innsikt må kombineres med 
solid innsikt i virksomhetens kjerneopp-
gaver», Difi-direktør Hans Christian Holte i 
Aftenposten 25.9 2012. 

Samhandlingsreformen skulle bedre 
samhandlingen mellom sykehusene og 
kommunehelsetjenesten, men nå tvin-
ger reformen kommunene til å satse på 
den gode gamle faksmaskinen, NRK 
Dagsrevyen 19.9 2012. Se kommentar 
Hele Norge gjenninnfører telefaksen 
 

http://www.idg.no/computerworld/article208420.ece
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-11.html?id=646812
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-11.html?id=646812
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2012/en-innbygger---en-journal.html?id=708834
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8320873


Målet med dette møtet er å få belyst de mest sentrale problemstillingene relatert til gjennom-
føringen av Samhandlingsreformen, særlig forholdet mellom teknologi, ledelse, struktur og 
kultur/holdninger. I debatten vil vi tentativt søke å peke på en vei videre som kan utgjøre en del av 
Semicolons forskningsaktiviteter videre. Kan en vei videre være å skape en felles 
kunnskapsutviklingsarena som samler tverrfaglige og tverrsektorielle miljøer på tvers av 
forvaltningsnivåer? 
 

PROGRAM 
 Innledende foredrag fra 10 til 12.  Møteleder Frode Ettesvoll, More AS 
 

 Strategiperspektivet: Elektronisk samhandling i helsesektoren – hvor står vi? Hva sier 
Stortingsmeldingen og hva er den videre strategi? v/avdelingsdirektør Bjørn Astad, 
Administrasjonsavdelingen, HOD. 

 

 Innovasjonsperspektivet: Samarbeid mellom offentlige og private aktører for å skape nye 
omsorgstjenester, v/Kåre Hagen, prosjektleder for NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg. 
 

 Teknologiperspektivet: Hvorfor er det så vanskelig å lykkes med IKT-prosjekter i 
helsesektoren? Ragnvald Sannes fra Handelshøyskolen BI har sett på flere slike prosjekter, 
bl.a. Klinisk Arbeidsflate og presenterer noen grunnleggende utfordringer.  

 

 Gjennomføringsperspektivet: Samhandling på tvers i helse- og omsorgssektoren, et praktisk 
eksempel fra Grimstad, se http://www.idg.no/computerworld/helse/article257029.ece 
v/førsteamanuensis UiA, Rune W.  Fensli 
 

Lunsj kl 12 - 12.30  
 
12.30 – 14.00 Paneldebatt.  
 
Innlederne med tillegg av 
 

o Direktør for teknologi og eHelse Thomas Bagley, Helse Sør-Øst 
o Avdelingsleder smerteklinikken, Pål Snare, A-Hus 
o Fagleder Line Richardsen, KS. 

 
Tema: Veien videre 
 
Fasilitator: Arild Haraldsen, NorStella   
 
Om arrangørene: 
 
Semicolon II er et forskningsprosjekt delvis finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å belyse de 
utfordringer som offentlig sektor har i forhold til elektronisk samhandling, og å bidra til å overkomme 
de hindringer en ser, se www.semicolon.no.  Et viktig aspekt ved prosjektet er å samle tverrfaglige og 
tverrsektorielle miljøer i en felles møtearena. Prosjektet ledes av Terje Grimstad, Karde. 
 
NorStella er en uavhengig stiftelse som arbeider for elektronisk samhandling ved bruk av åpne, 
internasjonale standarder, se www.norstella.no 

http://www.idg.no/computerworld/helse/article257029.ece
http://www.semicolon.no/
http://www.norstella.no/

