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Oppsummert 

 

Kva skal vi få til? Alle barn og unge som er i Helse Bergen som pasient eller 

pårørande skal oppleve tenestetilbodet som tilpassa, heilskapleg 

og samanhengande på sjukehuset, utanfor sjukehuset og i 

overgangane frå sjukehus til nærmiljø. Gjennom dette prosjektet 

vil Helse Bergen styrke samhandling og koordinering av tenester 

for barn og unge, særleg med omsyn til arenaer utanfor 

spesialisthelsetenesta. 

Kva skal vi gjere? I dette prosjektet vil vi utarbeide ein oversikt over dei mange 

tenestene og aktørar som er viktige for barn og unge si helse, 

meistring og livskvalitet. Tilsvarande vil vi utarbeide ein oversikt 

over relevante prosjekt og metodar som er under planlegging, i 

drift eller gjennomført, og kva erfaringar som kan styrke vårt 

vidare utviklingsarbeid innan samhandling utanfor 

spesialisthelsetenesta. Gjennom prosjektet vil vi identifisere 

pasientforløp der samhandlinga kan styrkast, foreslå grep for å 

styrke samhandlinga, pilotere desse, og oppsummere resultata.  

Kven skal gjere det? Helse Bergen, i samarbeid med aktørane i 

samhandlingsstrukturen, statsforvaltar og dei relevante 

kunnskapsklyngene (1) Helse Bergen er del av.  
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Bakgrunn  

Helse Bergen har ei rekke prosjekt, tiltak og utviklingsprosessar for å styrke samhandling og 

koordinering av helsetenester for barn og unge; Organisasjonsutvikling knytt til utviklinga av 

Glasblokkene (2) er ein viktig drivar for arbeidet med å skape betre samanheng og meir 

koordinerte forløp for barn og unge internt i føretaket.  Arbeidet med etableringa av 

Helsefelleskap (3), der felles tenesteutvikling for barn og unge på tvers av tenestenivå er prioritert, 

gjer det naudsynt å byggja vidare på det interne arbeidet og styrke samhandlinga med dei mange 

viktige tenestene og aktørane langs aksane utanfor spesialisthelsetenesta.  

 

Helse Bergen har difor tatt initiativ til eit prosjekt som er innretta for å styrke samhandling med 

dei mange aktørane utanfor Helse Bergen, for barn og unges helse, mestring og livskvalitet. 

 

Drøfting og vurdering 

Utvida innsats på dette området har brei støtte frå både brukarorganisasjonar, ei rekke offentlige 

utgreingar og samt tilsynsrapportar. Eit døme på dette er rapporten, «Å eie sin egen historie: 

Rapport fra Barneombudets ekspertgruppe om samarbeid mellom tjenester» (4). Prosjektet er og 

godt forankra i Helse Bergen sin eigen strategi og utviklingsplan for inneverande periode. 

Prosjektet byggjer også på tidlegare arbeid i samhandlingsaksen, til dømes «Prosjekt Langvarige og 

koordinerte tenester – LKT prosjektet» (5). Vårt eige Ungdomsråd har minna oss på det ved fleire 

anledningar, dei har også overgangen mellom sjukehus og heim som ein av sine satsingar for 

2021/2022. 

 

 

«Det er ikke «barebare» å komme tilbake fra et sykehusopphold og komme tilbake i hverdagen» 

«Hjemmemiljøet er mer enn kommunehelsetjenesten og skolen!» 

«Ingen forbereder oss på at det er utfordrende og komme tilbake igjen» 

 

   Ungdomsrådet i Helse Bergen HF 

 

 

I korte trekk vil prosjektet fyrst utarbeide ei oversikt over dei mange tenestene og aktørane som er 

viktige for barn og unge si helse, meistring og livskvalitet. Oversikta vil omtale deira roller, 

plassering og mandat, med mål om at ei slik oversikt skal understøtte samhandlinga utanfor 

spesialisthelsetenesta. Mange prosjekt, strukturar og initiativ er satt i gang for å styrke 

samhandling internt og eksternt, men me manglar ei overbygning for å utnytte erfaringane og 

bruke læringa godt nok på tvers med tanke samhandlinga ut frå spesialisthelsetenesta. Prosjektet 

vil difor og samle erfaringar frå relevante prosjekt og metodar som under planlegging, i drift eller 

gjennomført, oppsummere kva erfaringar me kan hente ut og korleis me kan bruke denne til å 

styrke vårt vidare utviklingsarbeid. Prosjektet vil vidare identifisere pasientforløp som kan styrkast 

gjennom å tydeleggjere ekstern samhandling, og styrka kapasitet for samhandlinga med aktørane 
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utanfor Helse Bergen. Prosjektet vil foreslå konkrete grep for å styrke samhandlinga, pilotere 

desse, og oppsummere erfaringane.  

 

For å lukkast, må prosjektet utviklast og gjennomførast i tett samarbeid med ei rekke andre 

prosessar og prosjekt. Prosjektet skal gje meirverdi til andre pågåande interne prosjekt i Helse 

Bergen, og må ha god kopling til eksterne fagmiljø og aktørar i samhandlingsstrukturen. Dette er 

viktige omsyn med tanke på organiseringa av prosjektet og val av styringsmodell. Prosjektet lyt 

også ta omsyn til pågåande prosjekt i Helse Vest, til dømes «Vel Heim» og «Barn og unges 

helsetenester» (6), som er ein samhandlingsmodell utvikla i Helse Fonna.  

 

Arbeidet med å sikre at tenestetilbodet til barn og unge tilknytt spesialisthelsetenesta skal 

opplevast som heilskapleg, samanhengande og behovstilpassa bør prosjektorganiserast. Prosjektet 

har fleire avhengigheiter til pågåande prosjekt og initiativ, både internt i føretaket og ut mot 

samarbeidsaktørar i kommunane. Kommunane og relevante eksterne aktørar vil kunne inviterast 

inn i samarbeid gjennom deltaking i referansegruppe og som deltakarar i innspelsmøter 

undervegs. Prosjektet si tydelege kopling til oppdraget som følger arbeidet med Helsefellesskapa, 

gjer det naturleg å nytte samhandlingsstrukturen til å sikre informasjon og involvering. Ein av dei 

mest sentrale avhengigheitene internt i Helse Bergen HF er OU prosjektet i Glasblokkene, og ein 

god og tett dialog opp aktiviteten i dette arbeidet er avgjerande.  

 

Status 

Føretaksleiinga har vedtatt oppstart av prosjektet. Prosjektet er klinikkovergripande, skal ivareta 

sentrale myndigheitskrav, og krev deltaking frå nøkkelpersonell i fleire klinikkar/avdelingar. Det er 

difor foreslått at prosjektet skal inngå i den strategiske prosjekt og programportefølja til 

sjukehuset (SPPS). Prosjektet er no under etablering. Prosjektleiar er Simon Øverland frå Seksjon 

Samhandling. Viseadministrerande direktør Randi-Luise Møgster vil leie styringsgruppa, som igjen 

vil vedta vidare organisering av prosjektet.  
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