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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

• Samarbeidsarena mellom 
helseforetak
og omliggende kommuner 

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



Organisering av helsefellesskap
• «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.»



Brukere og fastleger

• Arbeidsdeling i helsefellesskap: tre nivåer og representanter fra 
helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere møtes for å 
planlegge og utvikle tjenestene sammen

• KS og Legeforeningen jobber med felles anbefalinger om
fastlegerepresentasjon

• Aktuelt tema for nettverk



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. 



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



Prioriterte grupper for helsefellesskapene
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Styringsdata

Digitale 
forutsetninger

Finansiering

Pedagogikk

Faglige råd

Veiledning/ 
regulering

Hva trenger kommuner og sykehus fra Helsedirektoratet for å lykkes?

Arbeid med kunstig intelligens og flytte tjenester 
hjem.

Utvikling av ISF og resultatbasert 
finansiering 

✓ Styringsdata for helsefellesskap- publisert i mai 
for skrøpelige eldre og pasienter med flere 
kroniske lidelser

✓ Oppdrag om mulig felles framskrivningsverktøy

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

✓ Veiledning om hvordan 
regelverk skal forstås eks ny 
bestemmelse i HO-loven

✓ Retningslinjer akuttmottak etc
✓ Råd til HOD om videreutvikling

F eks nettsider hvor vi gjør eksempler på team, 
sekretariatsfunksjon, styringsinfo og etter hvert 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

• 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


Tilskuddsordning for felles 
sekretariatsfunksjon for kommunene
• Utlyst tilskuddsordning for felles sekretariatsfunksjon for kommunene 

i helsefellesskap
• 10 helsefellesskap søkte og mottok tilskudd i 2020

• Tilskudd i 2021: 9,5 millioner kroner

• Tilskuddet fordeles med 1/19 av avsatt beløp til hvert helsefellesskap, 
500.000 kroner i 2021

• Minst 2/3 av kommunene i helsefellesskapet må stå bak søknaden

• Mer informasjon ligger på 
www.helsedirektorat.no/tema/helsefellesskap

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



Revidering av veileder for samarbeidsavtaler
• Nå starter arbeidet med å revidere veilederen!

• Behov for oppdateringer av endringer som har skjedd siden 2011 og som har betydning for prosessene rundt 
samarbeidsavtalene. 

• Innarbeide prinsippene i avtale om helsefellesskap mellom regjeringen og KS.
• Innarbeide målbilder og føringer i NHSP 2020-2023.
• Forenkle der det er mulig og fornuftig.
• Mer prosessorientert veileder.
• I tillegg til veilederen skal det tas frem veiledningsmateriell (eksempelsamling, sjekklister, avtalemaler mv.) om 

tjenestemodeller på tvers av forvaltningsnivåene for å stimulere til økt samhandling i helsefellesskapene.

• Temaside om samhandling på tvers – side under temaside for helsefellesskap på helsedir.no

• Arbeidet skjer i likeverdig partnerskap med KS og de fire RHFene. Det vil bli invitert til flere 
innspillsmøter for å nå ut til alle med interesse for veilederen!

• Har du innspill?
• Hva kan bli bedre i dagens veileder?
• Hva er det viktig å rette oppmerksomheten på ved revideringen?
• Noe som du savner? 
• Noe annet du vil formidle til oss?

SEND E-POST TIL lasse.frantzen@helsedir.no Vi trenger din hjelp!

mailto:lasse.frantzen@helsedir.no


Felles framskrivningsverktøy

• I dag brukes ulike framskrivningsmodeller på kommunalt nivå, 
på HF/RHF-nivå og på nasjonalt nivå

• HOD har derfor bedt Helsedirektoratet utrede hvordan et felles 
framskrivningsverktøy for helseforetak og kommuner kan 
etableres med bruk av data fra begge nivåene

• Prosjektet har så langt gått ut på å kartlegge hvilke modeller 
som finnes nå, hvem som bruker dem (i hvilke prosesser) og hva 
man eventuelt kunne ønske seg av et nytt verktøy

• I arbeidet har vi kontaktet samtlige RHF, utvalgte HF og 
kommuner og FHI, KS og SSB

• Vi skal nå levere første rapport med denne kartleggingen

• (HSØ har samtidig arbeidet med å se på muligheten for å 
innarbeide kommunale data i Nasjonal bemanningsmodell som 
brukes på RFH/HF-nivå, på området psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling)

• Det blir opp til HOD å bestemme hva som skal gjøres videre



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:



Førende for 
arbeidet:

• Hva trenger tjenesten?

• Se oppdrag i sammenheng

• Litt når det er klart heller enn alt 
om en god stund

• Mer fleksibel publisering 



Temaside 
helsefellesskap

Utvikle temasider for 
helsefellesskap slik at det blir et 
nav for informasjon for 

helsefellesskapene. 

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


