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Hvorfor helsefellesskap?
• Helseforetak og kommuner har et felles ansvar for å levere gode og
sammenhengende helse- og omsorgstjenester
• Videreutvikle eksisterende samhandling
• Utvikle tjenester til fire prioriterte grupper: skrøpelige eldre,
pasienter med flere kroniske lidelser, barn og unge og pasienter med
alvorlige psykiske lidelser og rus

Hva står i avtalen?
Kommuner og helseforetak skal se
hverandre, ikke som parter, men som
likeverdige partnere med felles
eierskap og ansvar for pasientene

I helsefellesskapene møtes
representanter fra helseforetak,
kommuner, lokale fastleger og
brukere for å planlegge og utvikle
tjenestene sammen

Etablerte avtaler og
samarbeidsstrukturer skal ligge til
grunn, men videreutvikles

Avtalen omhandler en tydeligere
samarbeidsstruktur, bedre felles
planlegging, økt samordning, bedre
beslutningsprosesser, sekretariat,
tydelige prioriteringer, felles
virkelighetsforståelse, behov for lokale
tilpasninger, innspill til neste
Nasjonale helse- og sykehusplan

Hva sier NHSP at helsefellesskap skal gjøre?
• …nasjonale helsemyndigheter og helsefellesskapene utvikler gode pasientforløp som
favner hele pasientens forløp i helse- og omsorgstjenesten. (bruk av teknologi bør
være en integrert del av pasientforløpene)
• Helseforetak og kommuner vil i helsefellesskapene sette mål for kompetansedeling.
• Regjeringen vil legge målsettingen om det utadvendte sykehuset til grunn for styring
av spesialisthelsetjenesten og gjennom forventningene til helsefellesskapene.
• helseforetakene, i samarbeid med kommunene i helsefellesskapene, gjennomgår de
akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus i neste utviklingsplan.
• Hvilken utvikling som teknologien legger til rette for, hva som er ønskelig, og
hvordan kostnader og gevinster vil fordeles, vil variere og må vurderes konkret av
helsefellesskapene.

NHSP- overordnet oppdrag fra HOD
• Ansvaret for å utvikle tjenesten i tråd med NHSP ligger hos tjenestene.
• Helsemyndighetene, herunder Helsedirektoratet, har ansvaret for å utvikle nasjonale
rammebetingelser (finansieringsordninger, veiledning, normering, registre,
styringsinformasjon etc.) slik at de understøtter denne utviklingen.
• HOD ønsker i tillegg å gi Helsedirektoratet et særskilt ansvar for løpende å vurdere
gjennomføring og måloppnåelse knyttet til NHSP.
• Direktoratet må, i tett samråd med tjenestene, vurdere om utviklingen i tjenesten går i
den retningen som er staket ut i NHSP, på hvilke områder det oppstår/vedvarer risiko for
gjennomføring og hva som kan være aktuelle tiltak. Disse vurderingene kan legges fram
samlet for departementet hver høst som et grunnlag for departementets styring og
politikkutforming.

Helsedirektoratet lager en årlig rapportering. Målet er å gi en
tilbakemelding på status, fremgang og risikoer som gjør det
mulig å justere virkemidler underveis

Måloppnåelse 2020- eksempler på hva som er oppnådd
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Nasjonale myndigheters rolle
• Regjeringen vil sørge for at samarbeidet i
helsefellesskapene understøttes gjennom
utvikling av bedre styringsinformasjon,
fremskrivingsverktøy og prediksjonsverktøy
• 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

Hvordan kan Helsedirektoratet understøtte?
• Etablere 19 helsefellesskap

Helsefellesskap og samhandling- hvor langt har vi kommet?
• Helsefellesskap under etablering i alle
helseregionene
• Utlyst tilskuddsordning for sekretariatsfunksjon i
helsefellesskap
• 10 helsefellesskap søkte og mottok tilskudd i 2020
• Tilskudd i 2021: 9,5 millioner kroner

• Temaside på
www.helsedirektorat.no/tema/helsefellesskap
• Bred felles referansegruppe (første møte
18.11.20, andre møte 3.2.21, neste møte er
12.5.21)
• Ny bestemmelse om pålagt felles planlegging i
helsefellesskapene

Bedre felles planlegging
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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Hvordan kan Helsedirektoratet være med og
støtte helsefellesskapene i 2021?
• Nettverk
• Mål om å etablere nettverk for
erfaringsutveksling og informasjonsdeling

• Nettressurser
• Utvikle temasider for helsefellesskap slik at det
blir et nav for informasjon for
helsefellesskapene.

Temaside helsefellesskap

Nettverk for helsefellesskap
• Erfaringsdeling
• Deltakere: to fra hvert helsefellesskapen fra foretak og en fra kommune. Mål
om at det skal være sekretariatsnærtaltså de som jobber med
helsefellesskapet daglig.
• Deltakelse fra hvert RHF, KS
• Hdir skal fasilitere nettverket
• Mål om første møte før sommeren 2021
• Så langt innmeldte behov: fastlege- og
brukerrepresentasjon i
helsefellesskapene
• Agenda og videre møteplan må styres av
helsefellesskapenes behov

