
Etablering av Helsefellesskapet –
koordinering, representasjon og forankring av 

beslutninger

Sammen om en god helsetjeneste 

Samhandlingssjef kommunene Guro Steine Letting
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold Odd Petter Nilsen



Historien
2002 KS Østfold etablerer prosjektet «Helhetlige helsetjenester»

MÅL: Skape overordnede prinsipper for samhandling

2004  Administrativt samarbeidsutvalg etableres. 
Formål «godkjenne felles prosedyrer, følge opp samarbeidsavtaler og 
avklare saker av prinsipiell faglig, administrativ og økonomisk 
karakter»

2005  4-årig samarbeidsavtale 
Mål, verdier samt beslutnings- og arbeidsformer er avtalt 

2009 Høgskolen i Østfold evaluerer organisering og arbeidsformer.
Konklusjon: Ingen grunn til å endre på selve avtalen

2012 Samhandlingsreformen 
Avtalen tilpasses nasjonal veileder med nye retningslinjer osv. 
Samarbeidsstrukturen og prinsippene opprettholdes

Sammen om en god helsetjeneste 

Kommunestyrene og styret i sykehuset avgir makt og 
myndighet til samhandlings-utvalgene til å fatte vedtak som 
binder begge partner – ved konsensus



Noen møter på vegne av andre



Koordinering 

• Samhandlingssjef kommuner som en 
likeverdig partner til samhandlingssjef på 
sykehuset

• Kommuneoverlege ansatt i 40 % stilling fra 
2017, økt til 50 % i 2021

• Tilskudd fra Helsedirektoratet: 500 000 kr/år



Praktisk koordinering mellom 
kommunene

• Godt håndverk i forkant!

• Sakspapirer i god tid

• Formøter i hver region

• Formøter før utvalgsmøtene

• Rom for uenighet og stor takhøyde, men vi 
klarer å samle oss om noe….



Fastlegerepresentasjon

• Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) er et fast 
(rådgivende) underutvalg i Helsefellesskapet 
Østfold. 

• Består av én fastlege fra hver legevakt-/ 
Helsehusregion som er valgt/foreslått av ALU / 
hovedtillitsvalgte i resp. helsehusregioner.

• Fastlegene i utvalget skal være erfarne 
spesialister i allmennmedisin med god forståelse 
for samhandling og kunnskap om den samlede 
helsetjenesten i Sykehuset Østfold 
opptaksområde. 



Utvelgelse av fastlegerepresentanter

• SUFF utpeker alle fastlegerepresentanter til 
SSU, FSU og alle underutvalg (faste og 
tidsavgrensede) og eventuelt andre 
arbeidsgrupper / prosjekter i Helsefellesskapet 
der det er ønskelig med 
fastlegerepresentasjon



Administrasjon / honorering

• Kommunen som på vegne av alle kommuner 
har arbeidsgiveransvar for samhandlingssjef 
kommuner, er også kommunen som 
fastlegene sender sine fakturaer for 
møtegodtgjøring osv. til. 

• De samlede utgiftene deles på alle kommuner 
fordelt pr. innbygger – etterfaktureres 1-2 
ganger pr. år.



Beslutninger

• Beslutninger i SSU og FSU er bindende for alle 
virksomheter tilsluttet samarbeidsavtalen

• Beslutninger krever konsensus

• To-trinnsmodell som sikrer bred og god 
involvering og forankring.

• «Rask» saksbehandling og alle har vetorett



Momenter i Helsefellesskapet-
avtale mellom regjeringen og KS 2020-2023

• Likeverdige partnere med felles eierskap og 
ansvar for pasientene

• En tydelig samarbeidsstruktur

• Fastleger og brukere inn på alle nivåer

• Felles planlegging 

• Økt samordning;  noen møter på vegne av 
andre

• Beslutningsprosessene mer forpliktende

• Velfungerende sekretariat



Samarbeid under pandemien

• Pandemiråd

• Kapasitetsråd 

– (USK-pasienter)

Operative grupper, hyppig 
digital kontakt, rask 
problemløsning.
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