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Forprosjekt – læring og mestring i helsetjenestene 
                                                                    
Helse- og omsorgsdepartementet ga følgende oppdrag i tilleggsdokumentet til 
oppdragsdokumentet 2019:  
 

«De regionale helseforetakene skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang og 
revisjon av lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende 
oppdrag vil bli gitt til Helsedirektoratet som skal gjennomføre et forprosjekt for 
gjennomgang av oppgavedeling og samhandling mellom lærings- og 
mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. De to forprosjektene skal koordineres og ansvaret for 
koordineringen legges til Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal gjennomføres, og legges 
fram for Helse- og omsorgsdepartementet, innen medio mai 2020.» 

 
Det ble i møtet mellom de administrerende direktørene i RHF-ene 16. desember 2019 
besluttet å etablere et interregionalt prosjekt for å svare ut oppdraget. Helsedirektoratet 
og RHF-ene fikk siden en føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet om at lærings- og 
mestringstjenester til den samiske befolkningen skal inngå i forprosjektene og at det 
skal være brukerrepresentanter i forprosjektenes arbeidsgrupper. 

Helse Sør-Øst RHF har ledet arbeidet med RHF-enes prosjekt og har også sørget for 
koordinering mellom RHF-enes forprosjekt og Helsedirektoratets forprosjekt. RHF-ene 
har i samråd med Helsedirektoratet valgt å utarbeide en felles forprosjektrapport med 
sammenstilte anbefalinger som kan danne grunnlaget for videre arbeid.  
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Som et ledd i arbeidet med forprosjektet er det gjennomført en spørreundersøkelse i 
spesialisthelsetjenesten om lærings- og mestringstjenestene. Kartleggingen omfattet 
landets helseforetak og de private ideelle sykehusene med opptaksområder. Regional 
kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har bidratt med 
et notat om begreper og tilbud i pasient- og pårørendeopplæring, pasientforløp, koding 
og helsekompetanse til befolkningen for øvrig.  

En ressursgruppe bestående av lærings- og mestringstjenestene i HF-ene, nasjonale og 
regionale kompetansemiljøer i læring og mestring, Helsedirektoratet og 
brukerrepresentanter, har deltatt i to arbeidsseminarer. Deltakere i prosjektgruppen 
har besøkt tre samiske miljø i nord-, sør- og lulesamisk områder og hatt møter med 
senter for samisk helseforskning. 

Helsedirektoratet har i sitt forprosjekt bl. a. lagt til grunn rapporter fra Statisk 
sentralbyrå og Nasjonal kompetansesenter for læring og mestring innen helse. 

Forprosjektet i spesialisthelsetjenesten er presentert og behandlet i alle regionale 
brukerutvalg to ganger. Tillitsvalgte har vært involvert i styringsgruppen for prosjektet.  

Forprosjektene har avdekket utfordringer og forbedringsområder for lærings- og 
mestringsvirksomheten.  

 
 Det mangler en felles forståelse av hva som ligger i begrepet læring og mestring, 

og hvilke tiltak som inngår i læring og mestring.  
 Rapporten påviser store variasjoner i tilgjengelighet, organisering, og innhold av 

tilbud både i helseforetak og kommuner. Det varier hvem som får tilbud, og det er 
risiko for at de minst ressurssterke gruppene ikke fanges opp i 
spesialisthelsetjenesten. 

 Læring og mestring synes ikke tilstrekkelig integrert i arbeidet med 
pasientforløp, kravene til dokumentasjon er svak og arbeidet har svak 
lederforankring. Det kan tyde på at oppgavene innen læring og mestring ikke 
prioriteres på samme måte som andre lovpålagte oppgaver.  

 Samhandling ser ut til å være et underprioritert område med store lokale 
variasjoner. De lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetak og 
kommuner om læring og mestring oppfyller ikke Helsedirektoratets anbefalinger 
om konkretisering, brukermedvirkning, forpliktelse, tilgjengelighet og 
vedlikehold. 

 Før Covid-19-pandemien var ny teknologi lite benyttet i lærings- og 
mestringsvirksomheten. Mange har digitalisert mer av arbeidet i 2020. Dette har 
gitt mer fleksibilitet og alternative måter å følge opp arbeidet på. Det er mangler i 
lærings- og mestringstilbud tilrettelagt for den samiske befolkningen. 

 
Brukermedvirkning inngår i alt lærings- og mestringsarbeid og er derfor integrert i flere 
av rapportens anbefalinger:  
 

 Det utvikles nasjonale føringer for læring og mestring i helse- og 
omsorgstjenesten som kan tydeliggjøre bl.a. begrep, målgruppe, kompetanse, 
organisering, oppgavedeling og samhandling, og nye arbeidsmåter. Det anbefales 
at læring og mestring inngår i alle relevante pakkeforløp, veiledere og 
retningslinjer. 
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 Datagrunnlaget om læring og mestring kan styrkes gjennom hensiktsmessig 
verktøy for dokumentasjon, oppfølging av virksomheten og ved å inkludere 
aktivitetsdata om læring og mestring i nasjonale registre.  

 Nasjonal veileder for de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetak og 
kommuner kan tydeliggjøre krav til likeverdighet mellom partene i prosessen for 
avtaleinngåelse.  

 Samhandling om lærings- og mestringstilbud bør være et prioritert område i 
helsefelleskapene.  

 Helseforetak og kommuner må samarbeide om utvikling av lærings- og 
mestringstilbud tilpasset hvert av de samiske språkområdene, og det bør sees 
nærmere på hvordan lærings- og mestringstilbud bør tilpasses til personer med 
innvandrerbakgrunn. 

 Det videre arbeidet må vurdere hovedretninger for hvilken oppgavedeling, 
ansvarsplassering og organisering av lærings- og mestringsvirksomheten som er 
mest hensiktsmessig for måloppnåelse. 

 
Oppdraget som ble gitt de fire RHF-ene er svart ut gjennom fellesrapporten som ble 
godkjent i møtet mellom de administrerende direktørene i RHF-ene 18. januar 2021. 
Rapporten er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Rapport - Læring- og mestring i helse- og omsorgstjenestene 


