
 
 

 
 
 
 
Brukerrepresentanter sin deltakelse i forbindelse med etablering av 
Helsefellesskap Helgeland 

Bakgrunn: 
I Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (NHSP) gis retning og 
rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten. Der erkjennes det at partene i liten grad er likestilte, noe som påvirker 
fokus i samhandlingen. For å få mer likeverdighet mellom partene initierer derfor regjeringen 
en endring fra parter til partnere gjennom etablering av Helsefellesskap, i en 
partnerskapsmodell. «Østfoldmodellen» beskrives som en anbefalt struktur og 
ansvarsfordeling.  
 
I oktober 2019 inngikk regjeringen og KS en avtale om innføring av helsefellesskap for å skape 
en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. I avtalen sies det at «Regjeringen og KS 
anbefaler at kommuner og helseforetak innretter sitt samarbeid i tråd med prinsippene som 
helsefellesskapene skal bygge på, eller treffer beslutninger om dette, innen utgangen av 
2020.» 
 
Protokollen fra Foretaksmøtet 14.01.20 mellom statsråden/HOD og Helse Nord RHF har 
følgende formulering om helsefellesskap: 
«Foretaksmøtet ba om at de regionale helseforetakene gir helseforetakene i oppdrag å:  
- innrette sitt samarbeid med kommunene i tråd med mål og rammer fastsatt i NHSP og i tråd 
med avtale mellom regjeringen og KS av 23. oktober 2019 om innføring av helsefellesskap  

- sette konkrete mål for kompetansedeling sammen med kommunene i helsefellesskapene  

- gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan sammen med kommunene i 
helsefellesskapet.» 
 
I henhold til avtale inngått mellom Regjeringen og KS 23.10.2019 om etablering av 
Helsefellesskap, opprettet OSO Helgeland et KSU som skulle utarbeide forslag til etablering av 
Helsefellesskap på Helgeland. (sak 10/2020) 
 
Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for etablering av Helsefellesskap Helgeland sendte 16.11.20 
saken til KS for videre behandling.  
 
 
Under vil en se at Nasjonal helse- og sykehusplan nettopp har påpekt viktigheten av en mer 
fremtredende rolle for brukeren og fastlegen.  
 



 
 

 



 
 

 

Vurdering: 
• Det er samsvar mellom målsettingen i Nasjonal helse- og sykehusplan og 

Helgelandssykehusets ønske om et tettere samarbeid med både fastlegene og 
brukerne. 

 

• Per i dag en det formelle samarbeidet organisert i OSO, Kommuneoverlegeforum 
Helgeland og Brukerutvalget i Helgelandssykehuset. 

 

• Brukerutvalgets leder som også er representant i KSU`et bør fortløpende informere 
brukerutvalgets medlemmer om utvikling av Helsefellesskap Helgeland  
 

• Brukerutvalgets leder informerer og videresender saken til de aktuelle 
brukerorganisasjoner, Eldreråd og eventuelle andre for innspill og kommentar. 

 

• I forbindelse med etablering av Helsefellesskap Helgeland, skal det oppnevnes 
representanter til de 3 ulike nivåer. Oppnevninger av brukerrepresentanter til de ulike 
nivå skjer via brukerutvalget på Helgeland og vil bli utført når samarbeidsstruktur og 
arbeidsform er etablert. 

 

• Det vil opprettes egen sak på valg av representanter i Helsefellesskap Helgeland 
 
Hvordan ivareta god representasjon? 
Det er ønskelig at sammensetningen av brukerrepresentanter blir organisert slik at alle 
brukerorganisasjonene blir involvert i utvelgelsen.  
 
 

Brukerutvalget på Helgeland bes drøfte saken og komme med sine vurderinger og innspill som 
dernest sendes til KSU og deretter til OSO for videre behandling den 21. januar 2021. 
 
Helgeland den 25.11.20 
 
På vegne av KSU Helsefellesskap Helgeland 
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