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I denne orienteringen vil jeg si noe om:

• Hva er helsefellesskap – bakgrunn og hensikt

• Rolle og oppgaver for kommunal samhandlingsleder

• Tanker om rolle som lokal samhandlingsressurs

• Kunnskapsgrunnlag/aktuelle nettsteder



Hva er helsefellesskap?
• Evalueringsrapport av Samhandlingsreformen* pekte på behov for bedre koordinering mellom spesialist – og 

kommunehelsetjenester til beste for pasienten

• OSO (Overordnet samarbeidsorgan) ble opprettet som virkemiddel

• Helsefellesskap ble besluttet opprettet i 2019 i alle fylker for å videreutvikle et formalisert samarbeid. 

• Helsefellesskap er ikke lovfestet, men konsensusbasert. 

• De løsninger som velges må vedtas gjennom kommunestyrevedtak og styret for helseforetaket

• Samhandlingsarena mellom helseforetaket Nordlandssykehuset og omliggende 20 kommuner i Lofoten, Vesterålen, Salten.

• Felles ansvar for å levere gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.

*Evalueringsrapport Samhandlingsreformen 2012



Visjon om helsefellesskap;
• Pasienten skal få sømløse og sammenhengende helsetjenester der denne 

bor
• Brukerinvolvering i hele behandlingsforløp
• Sykehus og kommuner går fra å være parter til partnere
• Fastleger og ansatterepresentasjon på alle nivå sikrer involvering
• Større krav til involvering i hverandres planprosesser
• Samarbeidet konkretiseres gjennom lokale samhandlingsarenaer
• Mer effektiv bruk av ressurser i helsetjenestene
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Realisere pasientens helsetjeneste på 

en bærekraftig måte

Planen setter retning for utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten og samarbeidet 
med kommunal helse- og 
omsorgstjeneste.

Den dekker flere store temaer som 
pasient- og brukermedvirkning, teknologi, 
psykisk helse, kompetanse, digitalisering, 
finansiering. 
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Barn og unge Personer med 
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Personer med flere 
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Skrøpelige eldre

4 prioriterte pasientgrupper i helsefellesskapene;



Utfordringsbilde:
- Bærekraft
- Ressurser
- Løsning; 

bedre 
samarbeid!
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Organisasjonsmodell helsefellesskap



Det vil utvikles en tiltaksplan med konkretiseringer av 
innsatsområder. Noen mulige eksempler;

• Trygg akuttmedisin

• Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

• Smittevern

• Mulighetsrom innenfor beredskap

• Deling av kompetanse – infocaption

• Barn og unges helsetjeneste 

• Teknologi og fremtid? Spredningsprosjektet for digital 

hjemmeoppfølging



• Start med pasientenes behov

• Møt hverandre med respekt, tillit og likeverd

• Etabler felles mål og virkelighetsforståelse

• Håndter uenigheter tidlig og systematisk

• Påkrever kulturendring?

Kultur i helsefellesskapene
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For å nå målene om bedre helsetjenester, ønsker jeg som kommunal samhandlingsleder;

• å være pådriver for samhandling og tjenesteinnovasjon.

• Styrke og koordinere kommunenes interesser i forhold til Nordlandssykehuset.

• Del av kommunal samhandlingsteam.

• Følge opp og revidere tjenesteavtaler

• Ivareta administrasjonsoppgaver i felles sekretariat

• Delta på samhandlingsarenaer

• Koble forskningsmiljø og prosjekter for kunnskapsbasert tjenesteutvikling.



Rollen som kommunal samhandlingsrådgiver innebærer;

• Være lokalt kontaktpunkt og kunnskapskilde i regionen i spørsmål om 
samhandling og helsefellesskap

• Være pådriver for samhandling i regionen

• Prosesstøtte, evt.koordinator i lokale utviklingsprosjekter

• Del av kommunalt samhandlingsteam og samarbeide gjennom felles 
sekretariat



Tanker om konkrete oppgaver i Lofoten;

• Bidra med informasjon til premissleverandører (f.eks regionråd, 
kommunestyre, fastlegeforum, helseledernettverk, m.m)

• Sammen med lokale kompetanseaktører (RKK, Kunnskapskommunen 
Helse og omsorg Nord; Kartlegge og bidra til videreutvikling av lokale  
samhandlingsarenaer

• Bygge nettverk av kontaktpersoner i den enkelte kommune

• Prosesstøtte til lokale prosjekter som bidrar til økt kunnskap på tvers 
av tjenestenivåer

• Etablering og drift av hjemmeside



Forventninger til kommunene;

• Bevissthet om lovkrav til felles planprosesser*

• Bruke kommunale samhandlingsressurser for å forankre prosjekter i 
helsefellesskapet

• Utvikle en felles regional tilnærming i spørsmål rundt samhandling

• Behov for å styrke den kommunale brukermedvirkningen i SSU 
(mangler en regional brukermedvirkning på kommunal side)

• Avgi fagressurser til ulike FSU – viktig med bidrag fra kommuner for 
kunnskap og forankring

• Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 pkt.4.1.2, s.31-33



Noen spørsmål;

• På hvilke områder ser dere samhandlingspotensiale med 
helseforetaket?

• Innspill til prioriteringer blant pasientgrupper ?

• Hvordan kan en utvikle en helhetlig og systematisk 
brukermedvirkning i helsefellesskapet?





Kunnskapskilder/nettsteder;
• www.helsefellesskapet-nord.no

• Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten – Nordlandssykehuset

• Styringsinformasjon – Helsedirektoratet

• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 - regjeringen.no

• www.kompetansebroen.no

http://www.helsefellesskapet-nord.no/
https://nordlandssykehuset.no/samhandling/helsefellesskap-lofoten-vesteralen-og-salten
https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap/styringsinformasjon
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/?ch=1
http://www.kompetansebroen.no/

