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Den nye nasjonale helse- og sykehusplanen peker på fem hovedutfordringer, og hvordan vi kan møte disse : 

• Helsefellesskap: - Pasientene skal ikke oppleve å være kasteballer mellom sykehus og kommuner. Regjeringen og KS skal 
opprette 19 helsefellesskap for bedre samarbeid.  Fire sårbare pasientgrupper skal prioriteres: Barn og unge, personer med 
alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. 

• Kompetanse: - Det blir flere pasienter per ansatt i helsetjenesten. Kompetansen i helsetjenesten må planlegges og brukes 
bedre, både hos den enkelte, men også gjennom teamarbeid. Utdanne- rekruttere- beholde.

• Teknologi: - Flere tjenester skal flyttes nærmere pasienten. Det utadvendte sykehuset skal møte pasientene der de bor, og 
samarbeide tettere med kommunen og andre sykehus. Teknologi er et viktig verktøy for disse arbeidsmetodene. 

• Psykisk helse: Helsetjenesten skal utvikle nye arbeidsformer og innføre nye metoder raskere. Barn og unge og de alvorligst 
syke skal prioriteres. Det skal innføres ambulante tverrfaglige team på tvers av kommuner og sykehus. 

• Akuttmedisin: - Sykehusene skal sammen med kommunene i helsefellesskapene gå gjennom de akuttmedisinske 
tjenestene utenfor sykehus. Det skal være like god tilgang til akutt helsehjelp for mennesker med psykiske lidelser og 
rusmiddelproblemer, som for dem med somatiske sykdommer. 
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Overordnet

Regjeringen vil:

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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19 helsefellesskap
- samarbeidsarena 
mellom helseforetak
og omliggende 
kommuner 
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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



Organisering av helsefellesskap
• «Stortinget behandler Nasjonal helse- og sykehusplan hvert 

fjerde år der det formidles forventninger til helsefellesskapene 
om utvikling av helse- og omsorgstjenesten.»

• «Arbeidsdeling i helsefellesskap: tre nivåer og representanter fra 
helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere møtes for å 
planlegge og utvikle tjenestene sammen. Regjeringen anbefaler 
at helsefellesskapene skiller tydeligere mellom hhv. overordnede 
prinsipielle, strategiske og faglige beslutninger. Den formelle 
beslutningsmyndigheten i helsefellesskapene vil ligge i 
helseforetakene og kommunene»

• «Sekretariatsfunksjoner er en sentral forutsetning for at 
kommunene i helsefellesskapet kan samordne seg, det vil si at 
noen kommuner stiller i samarbeidsutvalget på vegne av en 
gruppe kommuner»

• «Regjeringen og KS anbefaler at helseforetaket og kommunene 
inngår en konkret avtale om hvordan de skal drive utvikling og 
planlegging av tjenestene i helsefellesskapet.»

• «Helsefellesskapene må drøfte konkret hvordan oppgaver skal 
løses og avtale hvordan kostnader og gevinster skal fordeles.»



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 som på status, fremgang og risikoer som gjør

det mulig å justere virkemidler underveis



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



• etablere helsefellesskap mellom kommuner og helseforetak for å 
sikre bedre felles planlegging og utvikling av tjenestene 

• at helsefellesskapene prioriterer utviklingen av helhetlige, 
koordinerte tjenester til barn og unge, personer med alvorlige 
psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer 
med flere kroniske lidelser 

• at kommuner og helseforetak i helsefellesskapet skal avtale 
hvordan de skal drive felles planlegging og utvikling 

• understøtte helsefelleskapene gjennom utvikling av bedre 
styringsinformasjon, framskrivingsverktøy og prediksjonsverktøy  

• be helsefellesskapene om innspill til neste Nasjonal helse- og 
sykehusplan – skape det utadvendte sykehus  

• gi rom for lokale løsninger i oppgavedelingen mellom kommuner 
og helseforetak  

• oppfordre helsefellesskapene om å drøfte hva som kjennetegner 
en vellykket kultur for samarbeid  

• gjennomføre tiltak som vil bidra til bedre forløp for alle pasienter 

• tilpasse finansieringsordninger, regelverk, veiledning og styring for 
å understøtte ønsket målbilde for pasientbehandling og 
samhandling  

Samhandling
Regjeringen vil:



Oppdrag samhandling: 

• revidere veileder for samarbeidsavtalene mellom 
helseforetak og kommuner 

• utarbeide en kortfattet og praktisk veileder for 
inngåelse av avtaler om tjenestemodeller på 
tvers av forvaltningsnivå

• utvikle kvalitetsindikatorer og styringsinformasjon
for å understøtte helsefellesskapene

• vurdere hvordan et felles framskrivningsverktøy 
for helseforetak og kommuner kan etableres med 
bruk av data fra både spesialisthelsetjenesten og 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

• utrede hva som er ønsket innretning av 
utskrivningsprosessen



Prioriterte grupper for helsefellesskapene
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Styringsdata

Digitale 
forutsetninger

Finansiering

Pedagogikk

Faglige råd

Veiledning/ 
regulering

Skrøpelige eldre

Hva trenger kommuner og sykehus fra Helsedirektoratet for å lykkes?

At Hdir jobber godt med ehdir og rhf for å sikre at 
helsefaglige målsettinger blir ivaretatt og prioritert 
ved gjennomføring av digitaliseringstiltak, jf. 
utredninger om KI og flytte tjenester hjem.

ISF som legger til rette for:
✓ At kommuner kan utføre spes h tj

– og motsatt
✓ Team på tvers
✓ Forløp på tvers
✓ Raskere endringer
KBF som premierer samhandling

✓ Data om aktivitet og forløp på 
tvers av nivåer

✓ Framskrivnings- og 
prediksjonsverktøy?

✓ En praktisk/konkret veileder 
for avtaler om tjenester på 
tvers

✓ Veiledning om hvordan 
regelverk skal forstås

✓ Anbefalinger om organisering og 
arbeidsform tverrfaglige team på tvers 
av nivåer

✓ Råd til HOD om videreutvikling

Gjøre eksempler på gode tjenestemodeller 
på tvers lett tilgjengelig



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, tredje møte 
12.5.21)

• Ny bestemmelse om pålagt felles planlegging i 
helsefellesskapene

http://www.helsedirektorat.no/tema/helsefellesskap


Bedre felles planlegging
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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



Prioriterte 
pasientgrupper for 
helsefellesskap

Beskrivelse av andre oppdrag med 
samme målgrupper: 
• Leve hele livet
• Primærhelseteam
• Mestre hele livet
• Handlingsplan mot selvmord
• Opptrappingsplan barn og unges 

psykisk helse
• 0-24 samarbeidet



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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Oppdraget:
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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Analyserapport: 

- Dokumentere arbeidet 
med definisjon av 
pasientgruppene

- Beskrive gruppenes 
omfang og bruk av ulike 
tjenester

- Beskrive noen forskjeller 
mellom helsefellesskap 
og kommuner innad i 
helsefellesskapene

Webside:

Pekere og lenker til 
eksisterende 
styringsinformasjon som er 
særlig relevant:

- Pakkeforløp psykisk helse

- KPR Allmennlegedata

- Utvalgte kvalitetsindikatorer

- Brukererfaringer (FHI)

- SAMDATA – utskrivningsklare 
pasienter

- NPR (ventetid m.m.)

- KPR (omsorgstjenester)

Dashboard:

• Omfang av pasientgruppene per 
helsefellesskap (kommuner)

• Bruk av somatiske 
spesialisthelsetjenester, psykisk 
helsevern, omsorgstjenester og 
allmennlegetjenester

• Indikatorer:
• Epikrisetid over/under 1 dag

• Ø-hjelpsinnleggelser og reinnleggelser

• Bruk av legevakt (kommuner m/u legevakt)

• Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter

• Individuell plan/koordinator

• Funksjonsnivå

Leveranser styringsinformasjon 2021:



Styringsinformasjon skrøpelige eldre og 
pasienter med flere kroniske sykdommer



Hvordan kan Helsedirektoratet være med og 
støtte helsefellesskapene i 2021?

• Fasilitere nettverk for helsefellesskap
• nettverk for erfaringsutveksling og 

informasjonsdeling

• Nettressurser
• Utvikle temasider for helsefellesskap slik at det 

blir et nav for informasjon for 
helsefellesskapene. 



Temaside helsefellesskap

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

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


Nettverk for helsefellesskap
• 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

• Invitert til første møte 17.juni 2021

• Så langt innmeldte behov: fastlege- og 
brukerrepresentasjon i 
helsefellesskapene

• Agenda og videre møteplan må styres av 
helsefellesskapenes behov


