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SSU-sak 11-2022  

Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler 

 

 

Vedlegg (t):  

 

Vedlegg (ikke t):  

Helsedirektoratets rapportering på status og fremgang for Nasjonal helse- og sykehusplan 

 

Innstilling til konsensus:   
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og ber felles sekretariat utarbeide mandat for 

revisjonsarbeidet for overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler i helsefellesskapet, 

inkludert fremdriftsplan, til første møte i SSU etter at ny nasjonal veileder for samarbeidsavtaler 

foreligger.  

Bakgrunn: 
Siste revisjon av tjenesteavtalene ble gjennomført i 2018. Ny revisjon har vært utsatt i påvente av 

helsedirektoratets nye veileder for samarbeidsavtaler. I skrivende stund er direktoratets mål å gjennomføre 

siste høringsrunde før sommeren og at veilederen skal være klar i august i år. 

 

Revisjonsarbeidet av tjenesteavtalene kan da starte opp til høsten. Felles sekretariat i helsefellesskapet bør 

legge fram en plan for dette arbeidet til drøfting i partnerskapsmøtet eller SSU sitt første møte etter 

sommeren. Planen kan inneholde forslag til mandat for et eventuelt revisjonsutvalg oppnevnt av SSU.  

 

Kommunenes vurdering: 
Kommunalt sekretariat anbefaler at det sees hen til erfaringene fra siste revisjonsprosess, og at det utarbeides 

gode mandat med konkrete og realistiske rammer. Kommunalt sekretariat anbefaler også at kommunene i 

arbeidet ser hen til egne kommunale planer og medvirker til at det er samsvar mellom kommunalt planverk 

og avtalene. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 

En vellykket revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene vil kreve 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 letter 

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 helseforetakene i helsefellesskapene 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. 

Saksbehandler:  Trude Kristensen/Iver O. Sunnset 

Dato dok: 12.04.2022 

Møtedato: 09.05.2022 

Vår ref:  2021/4503 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helsedirektoratets-rapportering-pa-status-og-fremgang-for-nasjonal-helse-og-sykehusplan-2020-2023
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1. Innledning 
Det foreløpige utkastet til nasjonal veileder er mer i tråd med oppdragene helse- og omsorgsdepartementet 

(HOD) har gitt til helsedirektoratet om oppfølging av helsefellesskapene og tar hensyn til endringene i Helse- 

og omsorgstjenestelovens § 6-2. 

 

Veilederen vil vise til andre veiledere og retningslinjer som skal styrke samhandlingen med etablering av 

helsefellesskapene, bruk av felles strategidokumenter som partnerskapserklæring og handlingsplaner, arbeid 

i felles sekretariat, prioriteringsveiledere for de fire prioriterte pasientgruppene, hvordan planlegge sammen 

og bruk av data og analyse, forankring i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) og konsekvens i praktisk hverdag 

for kommuner og helseforetak. 

 

 
Figur 1. Helsedirektoratets rapportering på status og fremgang for Nasjonal helse- og sykehusplan 

 

Erfaringer fra siste revisjonsprosess: 

Siste revisjon av tjenesteavtalene ble utført av et klinisk samarbeidsutvalg (KSU), med tre medlemmer fra 

kommunene, tre medlemmer fra Nordlandssykehuset HF og en brukerrepresentant. Overordnet 

samarbeidsutvalg (OSO) gjorde følgende vedtak i sak 59-2015: 

 

1. Det oppnevnes et partssammensatt Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som får til oppgave å gå 

gjennom samtlige avtaler, inkludert Overordnet samarbeidsavtale. 

2. Der det er behov for endringer, søker en å få til omforente forslag. 

3. Endringsforslag/revideringer legges fram for OSO senest i første møte i 2017. 

4. OSO tar dernest sikte på å få til et anbefalt forslag til endringer/revideringer som sendes kommunene 

og NLSH sitt styre for endelig beslutning. 

5. KSUet sammensettes av 3 kommunale representanter, 3 representanter fra NLSH og en 

brukerrepresentant. 

6. Hans Arne Norbakk og Mona Karlsen utpekes som 2 av 3 av de kommunale, mens Eystein P Larsen 

og Steinar Pleym Pedersen utnevnes som 2 av 3 fra helseforetaket. 

7. Øvrige medlemmer utpekes innen utgangen av januar 2016. 

8. KSUet konstituerer seg selv 

 

I tillegg til de som er nevnt i punkt seks over ble Jan Håkon Juul oppnevnt fra kommunene og Carl Eliassen 

oppnevnt som brukerrepresentant. Ut over dette ble sentrale personer fra de enkelte klinikkene i 

Nordlandssykehuset HF invitert inn i prosessen relevant til hvilken avtale som ble behandlet. Lena Arntzen 

fra samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset HF ble oppnevnt som sekretær for utvalget. Etter 

konstituering og innledende drøftinger la KSU opp til revisjon etter følgende mal: 

 

1. KSU lager forslag til reviderte avtaleutkast 

2. Påfølgende møte i KSUet sluttbehandler de reviderte avtaleutkastene 

3. De reviderte avtaleutkastene sendes til OSO for saksbehandling i påfølgende OSO-møte (3 uker før 

møtet som vanlig) 

4. KSUets medlemmer har et ansvar for å innhente innspill fra de som de representerer for å bringe inn 

innspill til KSUet til de avtalene som skal behandles i KSUet 

5. Innspill fra kommunene / helseforetaket til de reviderte avtaleutkastene oversendes representantene i 

KSUet senest 1 uke før neste møte i KSU 

 

Arbeidsformen ble justert etter behov i KSUet. Erfaringer fra denne prosessen er at revisjonsprosessen ble 

langt mer omfattende enn man hadde sett for seg da KSUet ble opprette i 2015. KSU startet med 

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§6-2
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§6-2
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helsedirektoratets-rapportering-pa-status-og-fremgang-for-nasjonal-helse-og-sykehusplan-2020-2023
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gjennomgang av overordnet tjenesteavtale og tjenesteavtale en og to primo mars 2016 og la opp til et 

avsluttende møte ultimo august samme år. På bakgrunn av behov for forankring av innspill og nye runder 

med drøftinger ble ikke avtale 1 – 11 og 13 klare for behandling i Nordlandssykehuset HFs styre og 

kommunestyrene før 30. november 2017.  

 

Revisjon av tjenesteavtalene kom opp i overordnet samarbeidsorgan (OSO) første gang i sak 49/2015, og 

KSU ble oppnevnt i sak 59/2015. KSU rapporterte til OSO i sakene 28/2016, 23/2017, 36/2017 og 42/2017. 

Tjenesteavtale 1 til 13 ble lagt fram for OSO i sak 58 30. november 2017. Styret i Nordlandssykehuset HF 

godkjente tjenesteavtalene i sak 31-2018. Senere har det vært mindre justeringer i enkelte avtaler som følge 

av endringer i overordnet regelverk. 

 

Det omfattende og tidkrevende arbeidet som ble utført under forrige revisjon av samarbeidsavtalene utfordret 

både kommunene og Nordlandssykehuset HF, men hadde også sine fordeler. En av fordelene var at avtalenes 

innhold ble grundig referert og forankret i kommunene i en to-trinns prosess lik saksbehandlingen 

Helsefellesskapets strategidokument legger opp til; først drøfte saken og så fremme saken for konsensus i det 

påfølgende møtet. Det er sannsynlig at denne tilnærmingen til revisjonen bidro til en enklere prosess for å få 

tilslutning til avtalene i 21 kommunestyrene. 

 

Felles sekretariat forutsetter at den nasjonale veilederen for tjenesteavtaler foreligger før SSU gjør sitt 

konsensusvedtak om revisjon av tjenesteavtalene. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet%20samarbeidsorgan%20(%20OSO%20)/Tidligere%20m%C3%B8ter%20i%20OSO/2015/OSO-m%C3%B8te%204%202015%20(30.%20september)%20Sakspapirer.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet%20samarbeidsorgan%20(%20OSO%20)/Tidligere%20m%C3%B8ter%20i%20OSO/2015/OSO-m%C3%B8te%205%202015%20(3.%20desember)%20Sakspapirer.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet%20samarbeidsorgan%20(%20OSO%20)/Tidligere%20m%C3%B8ter%20i%20OSO/2016/OSO-m%C3%B8te%203%202016%20(14.%20juni)%20Sakspapirer.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet%20samarbeidsorgan%20(%20OSO%20)/Tidligere%20m%C3%B8ter%20i%20OSO/2017/OSO-m%C3%B8te%202%202017%20(19.%20april)%20Sakspapirer.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet%20samarbeidsorgan%20(%20OSO%20)/Tidligere%20m%C3%B8ter%20i%20OSO/2017/OSO-m%C3%B8te%203%202017%20(13.%20juni)%20Sakspapirer%20.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet%20samarbeidsorgan%20(%20OSO%20)/Tidligere%20m%C3%B8ter%20i%20OSO/2017/OSO-m%C3%B8te%204%202017%20(13.%20september)%20Sakspapirer.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet%20samarbeidsorgan%20(%20OSO%20)/Tidligere%20m%C3%B8ter%20i%20OSO/2017/OSO-m%C3%B8te%205%202017%20(30.%20november)%20Sakspapirer.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202018/2305-2018/Styresak%20031-2018%20Overordnet%20samarbeidsavtale%20og%20tjenesteavtalene%20med%20kommunene%20-%20Revisjon_m%20vedlegg.pdf

