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Hva skal vi oppnå?

Bedre 
tjenester for 
pasienten!



Skape pasientens helsetjeneste. «Hva er viktig for deg?» skal være 
førende

Styrke befolkningens helsekompetanse og pasientens mulighet til å være 
en aktiv deltaker i egen helse og utvikling av tjenestene. 

Etablere 19 helsefellesskap hvor kommuner og helseforetak utvikler og 
planlegger tjenestene sammen som likeverdige partnere. 

Utvikle bedre psykiske helsetjenester.

Sikre en sammenhengende og koordinert akuttmedisinsk kjede.

Angi retning for bruk av teknologi i spesialisthelsetjenesten og tilpasse 
nasjonale rammebetingelser til nye måter å yte tjenester på. 

Sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse for å møte fremtidige behov.

Knytte målene for digitalisering tydeligere til målene for 
pasientbehandling. 

Utvikle det utadvendte sykehus
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Avtale om 
helsefellesskap

• Hva sier avtalen?

• En tydeligere samarbeidsstruktur

• Bedre felles planlegging

• Økt samordning

• Bedre beslutningsprosesser

• Tydelige prioriteringer

• Felles virkelighetsforståelse

• Behov for lokale tilpasninger

• Helsefellesskapene skal gi innspill
til neste Nasjonale helse- og
sykehusplan (first 1.4.22)

Regjeringen og KS ønsker at kommuner og helseforetak 
skal se hverandre, ikke som parter, men som likeverdige 
partnere med felles eierskap og ansvar for pasientene. 



Hvorfor helsefellesskap?

• Helseforetak og kommuner har et felles 
ansvar for å levere gode og 
sammenhengende helse- og 
omsorgstjenester

• Videreutvikle eksisterende samhandling

• Samarbeidsarena mellom helseforetak
og omliggende kommuner 

• Ikke et eget forvaltningsnivå. Oppdrag 
og styring går i ordinær linje

• Utvikle tjenester til fire prioriterte 
grupper: skrøpelige eldre, pasienter 
med flere kroniske lidelser, barn og unge 
og pasienter med alvorlige psykiske 
lidelser og rus



Nivåer i helsefellesskap

Helsefellesskap hvor faglige 
samarbeidsutvalg er 
etablert/under etablering per 
desember 2021: 

• Vest Viken
• Vestfold
• Østfold
• Ahus
• Sør-Rogaland
• Telemark
• Agder
• Oslo
• Helse Førde
• St Olavs hospital
• Nord-Trøndelag
• Møre og Romsdal
• Troms og Ofoten 

• 9 har etablert FSU for minst en 
av de fire prioriterte 
pasientgruppene

Eksempler på faglige samarbeidsutvalg
• Barn og unge
• Psykisk helse
• Skrøpelige eldre/kroniske lidelser
• Akuttmedisinsk kjede
• Kvalitet og tjenesteutvikling
• Somatisk rehabilitering
• Analyse og styringsdata
• Medisinsk samhandlingsråd
• IKT forum
• Behandlingsforløp
• Kompetanse
• Innovasjon, forskning og digital 

samhandling
• Helseberedskap
• Pasientsamarbeid 
• Legesamarbeid
• Forebygging
• Helsefremming
• Læring- og mestring
• Palliasjon
• Svangerskap, fødsel og barselomsorg
• Rekruttering



Brukermedvirkning og 
fastlegerepresentasjon

• Brukere og fastleger skal 
være representert på alle 
nivåer i helsefellesskapet

• Anbefalinger for 
fastlegerepresentasjon laget 
av KS og Legeforeningen 

• Anbefalingene ble presentert 
på første møte i nettverk for 
helsefellesskap



Hva sier NHSP at 
helsefellesskap skal gjøre?

• Utvikle gode pasientforløp

• Sette mål for kompetansedeling.

• Arbeide mot det utadvendte 
sykehuset

• Gjennomgå de akuttmedisinske 
tjenestene utenfor sykehus i neste 
utviklingsplan. 

• Se hvilken utvikling som teknologien 
legger til rette for



Men vi har jo allerede 
samarbeidsavtaler…
… og det har vi hatt i over 10 år

Hva må til videre?

Er det satt felles mål- er sykehus og 
kommuner enige om hva som skal 
oppnås, ikke bare hva det skal 
samarbeides om?

Er målet kommunisert?

Hvordan vet man om målet er nådd? 
Hvordan vet man at man er på riktig vei?



Felles planlegging

• Endring i Helse- og omsorgstjenesteloven vedtatt
020621- iverksettes fra 1.august 2022

• Hva kan inngå i en beskrivelse av hvordan kommuner og
helseforetak skal planlegge sammen?

• Organisering av plan- og beslutningsprosesser

• Etablering av felles virkelighetsforståelse

• Vurdere nytte og kostnader på tvers og over tid

• Etablering av felles prosjekt

• Avtale hvordan gjennomføring skal skje
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Nasjonale myndigheters rolle

• Regjeringen vil sørge for at samarbeidet i 
helsefellesskapene understøttes gjennom 
utvikling av bedre styringsinformasjon og  
fremskrivingsverktøy

• Regjeringen ønsker at helsefellesskapene 
lærer av erfaringene til de som har lykkes 
godt med samhandling, samtidig som det skal 
være rom for lokal tilpasning. Vi må bidra med 
de gode eksemplene



Fra parter til 
partnere

• Hvordan kan kommuner og 
helseforetak være likeverdige 
partnere?

• Samordning og 
sekretartiatsfunksjon

• Samarbeidsavtaler

• Felles virkelighetsforståelse-
styringsinformasjon



Felles sekretariatsfunksjon for 
kommuner i helsefellesskap

• Utlyst tilskuddsordning 2020: 10 helsefellesskap søkte og 
mottok tilskudd 

• 2021: 9,5 millioner kroner. 14 helsefellesskap søkte 
og mottok tilskudd 

• 2022: 9,7 millioner kroner. Så langt har 4 
helsefellesskap søkt og fått innvilget tilskudd

• Tilskuddet fordeles med 1/19 av avsatt beløp til hvert 
helsefellesskap, 510.526 kroner i 2022. 

• Nytt i regelverket: 

• Det er nå mulig å benytte tilskuddet til flere enn én 
sekretariatsfunksjon hvis det er mest 
hensiktsmessig gitt at det er en vertskommune



Veileder til samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak
inkluderer også tjenestemodeller på tvers av nivåer

Nye endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven 
§6-2 setter krav til 
avtalen (trer i kraft 
august 2022):

• (12) konkret beskrivelse av 
hvordan partene sammen skal 
utvikle og planlegge tjenestene, 

• (13) samarbeid om ytelse av 
helse- og omsorgstjenester til 
barn og unge med sammensatte 
vansker og lidelser, og som 
mottar tjenester fra begge 
forvaltningsnivåene

Kontaktperson: wenche.charlotte.hansen@helsedir.no

Status:
- Arbeidet er forsinket 
- Forventes ferdig ila 

sommer 2022

Fremdrift: 
- Konsensusmøte medio 

mars
- Intern og ekstern høring

mailto:wenche.charlotte.hansen@helsefir.no


Pasientgruppene kjennetegnes av:

• Mange diagnoser og/eller en helsesituasjon som 
må sees i et helthetlig perspektiv

• Behov for tjenester fra både kommuner og 
spesialisthelsetjeneste 

• Har særlige behov for god samhandling både 
innad i tjenestene og på tvers av nivåene

• Diagnosene kan skjule store variasjoner i 
hjelpebehov, både mellom ulike pasienter og 
mellom de ulike stadier i sykdomsforløpet
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Styringsinformasjon:
Helsedirektoratet skal, i samråd med tjenestene, utvikle kvalitetsindikatorer og 
styringsinformasjon for å understøtte helsefellesskapene

• Styringsinformasjonen skal ta 
utgangspunkt i de fire pasientgruppene 
med særlig behov for oppfølging og 
samhandling

• Viktig å koordinere/samordne oppdraget 
med eksisterende styringsinformasjon og 
kvalitetsindikatorer

• Skal bidra til felles virkelighetsforståelse 
og likeverd mellom partnerne

Skrøpelige 
eldre

Pasienter med 
flere kroniske 
lidelser

Personer med 
psykiske lidelser

Barn og unge med 
langvarige behov 
for helsehjelp
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Skrøpelige 
eldre

Pasienter med 
flere kroniske 
sykdommer

Personer med 
psykiske lidelser

Barn og unge med 
langvarige behov 
for helsehjelp

Bruk av ulike helse- og 
omsorgstjenester

Pasienter og kontakter/episoder

Somatisk spesialisthelsetjeneste

Psykisk helsevern

Kommunale helse- og 
omsorgstjenester

Allmennlegetjenester

• Andel innlagt, innlagt for øhjelp, reinnlagt
• Antall innleggelser per pasient
• Epikrisetid og utskrivningsklare pasienter
• Liggetid, ressursbruk per pasient

• Andel innlagt, innlagt for øhjelp, reinnlagt
• Antall innleggelser per pasient
• Epikrisetid og utskrivningsklare pasienter
• Liggetid, ressursbruk per pasient

• Hjemmetjenester, korttidsopphold
• Langtidsopphold
• Funksjonsnivå
• Legemiddelgjennomgang, ernæring

• Antall fastlegekonsultasjoner per pasient
• Sykebesøk
• Bruk av takst for tverrfaglig samarbeid
• Bruk av legevakt



Understøttelse av helsefellesskap: 

Nettverk, nettside og nyhetsbrev
Nettverk for erfaringsdeling

• Deltakere: to fra hvert 
helsefellesskap- en fra foretak og 
en fra kommune. Mål om at det 
skal være sekretariatsnært- altså 
de som jobber med 
helsefellesskapet daglig. 

• Deltakelse fra hvert RHF, KS 

• Hdir skal fasilitere nettverket

• Har hatt møter 17.6.21, 14.12.21 
og 05.05.22. Disse møtene har 
vært digitale. Det planlegges for 
en fysisk erfaringssamling for 
nettverket i august 2022. 

https://www.helsedirektoratet.no
/tema/helsefellesskap

Ønskelig med 4-6 utgivelser av 
nyhetsbrevet per år

Nr 3 kom denne uken

https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap

