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Partnerskapsmøtet sak 07-2022  
Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler 

 
 
Vedlegg (ikke t):  
Helsedirektoratets rapportering på status og fremgang for Nasjonal helse- og sykehusplan 
SSU sak 11-2022 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler 

Innstilling til konsensus:   
 

Partnerskapsmøtet ber strategisk samarbeidsutvalg nedsette ei arbeidsgruppe som skal 
utarbeide mandat for revisjonsarbeidet for overordnet samarbeidsavtale og tilhørende 
tjenesteavtaler i helsefellesskapet, inkludert fremdriftsplan, når den nye nasjonale veilederen 
foreligger.  

Bakgrunn: 
Siste revisjon av tjenesteavtalene ble gjennomført i 2018. Revisjon har vært utsatt i påvente av 
helsedirektoratets nye veileder for samarbeidsavtaler. Veilederen ble sendt ut til siste høringsrunde i 
uke 37 og forventes å foreligge før årsskiftet. 
 
Revisjonsarbeidet av tjenesteavtalene bør starte opp så snart veilederen foreligger. SSU utarbeider en 
plan for arbeidet. Planen kan inneholde forslag til mandat for et eventuelt revisjonsutvalg oppnevnt av 
SSU.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene anbefaler at det sees hen til erfaringene fra siste revisjonsprosess, og at det utarbeides 
gode mandat med konkrete og realistiske rammer. Kommunene vurderer at en i mandat tar hensyn til  
relevant planverk, særlig nevnes helse og omsorgstjenestelovens § 6-1, hvor det heter; “samarbeidet 
skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og 
omsorgstjenester. Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelsen av 
avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse av avtalene”.  
Kommunene vurderer det videre som hensiktsmessig at revisjonsprosess ses i sammenheng med 
handlingsplanen i helsefellesskapet. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
En vellykket revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene krever et godt mandat. 
Erfaringer fra forrige revisjon viser at man må ha realistiske rammer for revisjonen, inkludert en 
konkret framdriftsplan. God forankring av arbeidet i SSU legger grunnlaget for konsensus og forenkler 
saksbehandlingen.  
 
Nordlandssykehuset HFs reviderte strategiske utviklingsplan gir et godt grunnlag for foretakets bidrag 
i helsefellesskapet. Nordlandssykehuset HF er også gjennom sitt oppdragsdokument pålagt å 
utarbeide handlingsplan for hvordan helseforetaket i helsefellesskapet vil bidra til å planlegge og 
utvikle tjenester til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå (de fire prioriterte 
pasientgruppene), og vil se revisjonsarbeidet i sammenheng med arbeidet med handlingsplanen. 
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