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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

1. Styret går inn for at løsningsforslagene i den vedlagte prosjektrapporten legges til 
grunn for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet 

 
2. Rapporten sendes over til Helse- og omsorgsdepartementet   
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Saka er felles for alle 4 helseregionar og er difor ikkje på nynorsk. 

Oppsummering  
 

I oppdragsdokumentet for 2020 fikk de regionale helseforetakene et felles oppdrag om å 
utarbeide en plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet. For å svare ut oppdraget ble det 
satt i gang et prosjekt i samarbeid mellom de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og 
Norges Parkinsonforbund, ledet av Helse Vest RHF. InnoMed har bistått prosjektet. 
 
Prosjekts sluttrapport «Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet» legges nå fram for 
styrene i RHF-ene før oversending til Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlagt følger 
rapporten med vedlegg. 

Fakta  
 

I oppdragsdokumentet for 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk de regionale 
helseforetakene følgende felles oppdrag: 
 

«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Vest RHF, utarbeide en plan 
for ParkinsonNet og starte en nasjonal iverksetting i 2020 (utsatt til 30. juni 2021 jf. 
justert OD). Erfaringene fra pilotprosjektene og Helsedirektoratets evalueringsrapport 
legges til grunn for arbeidet, og Parkinsonforbundets bidrag til systematisk 
brukermedvirkning videreføres. Helsedirektoratet bidrar med sin erfaring som 
prosjektleder for pilotprosjektene. De regionale helseforetakene etablerer en nasjonal 
koordineringsfunksjon, i tråd med erfaringene fra Nederland og anbefalingen i 
Helsedirektoratets evalueringsrapport. Koordineringsfunksjonen skal ha oppgaver i 
utvikling og vedlikehold av ParkinsonNet i alle deler av landet, og skal finansieres av 
regionene i fellesskap. Parkinsonforbundets arbeid med systematisk 
brukermedvirkning knyttes til den nasjonale koordineringsfunksjonen og finansieres 
fra denne. De regionale helseforetakene vurderer for øvrig behov for tilpasninger av 
den nederlandske modellen til norske forhold ut fra f.eks. lokal kapasitet, organisering 
og faglige og geografiske betingelser.»  

 
Som følge av at de regional helseforetakene fra 1. januar 2020 overtok ansvar for videre 
utvikling og drift av ParkinsonNet, ble 7 mill. kr flyttet til RHF-enes basisbevilgning, jf. Prop.1 
S (2019-2020), med følgende fordeling: 
 

HSØ: 3,8 mill. kr 
HV:  1,3 mill. kr 
HMN:  1,0 mill. kr 
HN:  0,9 mill. kr 

 
Styringsgruppen for prosjektet (fagdirektører fra hvert RHF, brukerrepresentant og 
tillitsvalgte) godkjente i januar 2021 sluttrapporten. 
 
I møtet mellom de administrerende direktørene i RHF-ene 15. februar 2021, ble 
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rapporten lagt fram til endelig beslutning. Følgende konklusjon går fram av foreløpig referat: 
 

1. AD-ene i RHF-ene går inn for at løsningsforslagene i rapporten fra arbeidsgruppen 
legges til grunn for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet 

2. AD-ene i RHF-ene ser mulighetsrommet i hvordan ParkinsonNet kan være en 
eksempelmodell for helsefellesskapene. AD-ene i RHF-ene påpeker samtidig at det 
vil være viktig å avvente evaluering av ParkinsonNet før eventuell utvidelse av 
ordningen.  

3. AD-ene i RHF-ene ber om en underveis-rapportering etter to år som også skal 
inneholde en plan for evaluering og gjennomgang av finansiering.  

4. Rapporten fremlegges for styrene i RHF-ene og oversendes deretter Helse- og 
omsorgsdepartementet. Helse Vest RHF utarbeider forslag til felles styresak.  

Kommentarer  
 

ParkinsonNet er en nettverksmodell for kompetanseheving og -deling på tvers. Modellen kan 

bidra til bedre samhandling mellom nivåene, og dermed gi større muligheter for å unngå 

dobbeltbehandling, unødige innleggelser og reinnleggelser. Pasienter og pårørende kan få 

bedre oversikt over og tilgang til relevant, tverrfaglig kompetanse, og modellen kan på den 

måten bidra til økt mestring av egen livssituasjon. 

 

Sluttrapporten fra det interregionale prosjektet skisserer framgangsmåter for å implementere 

nettverksmodellen i samsvar med føringene i oppdragsdokumentet. Løsningsforslagene er 

overordnede prinsipper og utgjør en ramme for lokale tilpasninger i implementeringen i 

helseregionene. Forslagene er i samsvar med styringsmodellen for RHF-ene og HF-ene, og det 

legges opp til å integrere ParkinsonNet i eksisterende systemer i spesialisthelsetjenesten og i 

kommunene, så langt det er mulig.  

 

Noen vesentlige faktorer som må på plass for å komme i gang med iverksetting av modellen 

er: 

 forankring og etablering av en felles forståelse i helseforetakene 

 nødvendige ressurser som regionale/lokale koordinatorer og fagveiledere 

 samarbeid med kommuner   

 

Kommunenes deltakelse i ParkinsonNet er et suksesskriterium og en risikofaktor i den 

nasjonale iverksettingen. Basert på innsiktsarbeidet til InnoMed, foreslår prosjektet 

framgangsmåter for involvering av kommuner og formalisering av samarbeid mellom 

kommuner og helseforetak. Samarbeidet må finne sin form i den lokale implementeringen i 

helseregionene. Helsefellesskapene pekes på som en viktig innfallsport for samarbeid om 

ParkinsonNet.  

 

Helsefellesskapene er under etablering i alle helseforetaksområdene, i tråd med Nasjonal 

helse- og sykehusplan og Avtale mellom regjeringen og KS om innføring av helsefellesskap for 
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å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. I Nasjonal helse- og sykehusplan 

trekkes ParkinsonNet fram som en eksempel-modell i flere sammenhenger. Det er viktig for 

implementeringen at Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i sitt 

oppfølgingsarbeidet rundt helsefellesskapene fortsatt kan trekke fram ParkinsonNet som et 

eksempel på en tjenestemodell på tvers. ParkinsonNet-modellen ivaretar også 

forebyggingsperspektivet som ofte etterlyses fra kommunene. ParkinsonNet kan være en 

eksempelmodell for helsefellesskapene, men samtidig vil det være viktig å avvente evaluering 

av ParkinsonNet før eventuell utvidelse av ordningen. 

 

Det foreslås at de regionale helseforetakene spiller inn dette i sitt samarbeid med Helse- og 

omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, og at problemstillingen løftes fram i 

oversendelsen av rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Budsjettmessige forhold 

Det vises til kapittel 8 i prosjektrapporten for redegjørelse om kostnadsestimater og 

delingsmodell. Her vises oppsummeringene: 

 
Estimerte årlige kostnader i implementeringsperioden og forslag til fordelingsmodell 

  2021 2022 2023 2024 Forslag til delingsmodell 

Nasjonal 

koordineringsfunksjon       2 200 000        2 200 000        2 200 000           2 200 000  

Fordeles etter nasjonal 

inntektsmodell 

Brukermedvirkning på 

systemnivå          100 000           100 000           100 000              100 000  

Fordeles etter nasjonal 

inntektsmodell 

Felles verktøy og 

utviklingsoppgaver 450 000 450 000 450 000 100 000 

Fordeles etter nasjonal 

inntektsmodell 

Fagveiledere        3 000 000        3 800 000        3 800 000           3 800 000  Firedeling 

Sum       5 750 000  6 550 000 6 550 000 6 200 000   

 

Basert på estimerte kostnader og forslag til delingsmodell, ser samlet kostnadsbilde for de fire 

implementeringsårene slik ut: 

 

Estimert samlet del av felleskostnader og bruk av fagveiledere 2021-2024 

  2021 2022 2023  2024  

Helse Sør-Øst           2 235 000        2 435 000        2 435 000        2 240 000  

Helse Vest           1 270 000        1 470 000       1 470 000        1 400 000  

Helse Midt           1 145 000       1 345 000        1 345 000        1 300 000  

Helse Nord         1 100 000       1 300 000       1 300 000        1 260 000  

Sum          5 750 000       6 550 000       6 550 000        6 200 000  

 

Det blir lagt opp til en underveis-rapportering etter to år, som skal inneholde en plan for 

evaluering og gjennomgang av finansiering. 

 

 



 
 

                   
 

5 
 

Konklusjon  
 

Administrerende direktør tilrår at løsningsforslagene i den vedlagte prosjektrapporten legges 
til grunn for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet, og at rapporten sendes over til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Nasjonal iverksetting skal ifølge oppdragsdokumentet starte innen 30. juni 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 

1. Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet 
2. Vedlegg - 1-4 til Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


