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SSU-sak 13-2022 

Referatsaker 
 

 

Vedlegg (t): 

• Referat fra dialogmøte om helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene Steigen 

og Hamarøy 

• Referat fra dialogmøte om helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF og Meløy kommune 

• Referat fra dialogmøte om helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene Fauske 

og Sørfold 

• Referat fra dialogmøte om helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF og Saltdal kommune 

• Referat fra dialogmøte om helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF og Gildeskål kommune 

• Referat dialogmøte om Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene Flakstad, 

Vestvågøy, Vågan og Moskenes 

• Presentasjon fra dialogmøtene med kommunene 

• Bekymring for døgnkapasiteten ved Nlsh Vesterålen 

• Nyhetsbrev februar 2022 

• Nyhetsbrev februar 2022 

• Innspill til nasjonal helse og sykehusplan fra Saltdal kommune 

• Innspill til nasjonal helse og sykehusplan fra Nordlandssykehuset HF 

• Brev ukrainske flyktninger- Behov for dialog og koordinering med kommunene på kapasitet, 

organisering og logistikk 

 
Vedlegg (ikke t): 

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de framlagte referatsakene til orientering 

 

Saksbehandler:  Trude Kristin Kristensen/Iver O. Sunnset 

Dato dok: 12.04.2022 

Møtedato: 09.05.2022 

Vår ref:  2021/4503 



  
Samhandlingsavdelingen 
 

 

 

 
 

Møtereferat 
 
 Dato: 10.11.2021 

Til stede: 

Fra kommunene: Ordfører Britt Kristoffersen Hamarøy kommune, Ordfører 
Steigen kommune Aase Refsnes, fastlege Hamarøy kommune Ingar Skogset, 
beredskapskoordinator Hamarøy kommune Siv Reidun Sandnes, kommunal leder 
Steigen kommune Jørgen Lundsveen, fastlege Steigen kommune Andreas 
Brabrand, kommunalleder helse og velferd Hamarøy kommune Ann Else Os.  
Fra Nordlandssykehuset HF: Ass. Klinikksjef Frode Hansen, Samhandlingssjef 
Trude Kristensen, ass. områdeleder Roger Kristensen, områdeleder Matilde 
Marhaug, medisinsk rådgiver ambulanseavdelingen og fastlege Fauske kommune 
Gregory Hautois (møter som representant fra Nordlandssykehusets 
ambulanseavdeling), Avdelingsleder ambulanse Jan Ove Edvardsen, Kvalitetsleder 
Prehospital klinikk John Helge Flage. 

Referent: Trude Kristin Kristensen/John Helge Flage 

Gjelder: 
Referat dialogmøte om Helsefelleskap mellom 
Nordlandssykehuset HF og kommunene Steigen og 
Hamarøy 

Sak: 2021/4503-
8 

Møtetid: Kl 12:00-15:00 Møtested: Innhavet hotell, Hamarøy 
 
Bakgrunn for møtet 
Viser til brev hvor Nordlandssykehuset HF forespør om dialogmøte med kommunene for å få 
innspill til videre arbeid i etablert Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Saken viser til 
endret samhandlingsform gjennom Helsefellesskap.  
Det er i samme møte satt opp på sakslisten innspill til kommunalt perspektiv på videre 
risikoanalyse av ambulanseplan i området. For det videre arbeidet med ambulanseplan utarbeides 
det referat på de to sakene hver for seg. Begge referat oversendes de respektive kommunene. 
 
Vedlegg:  

 Ambulanseplan for Nordlandssykehuset i Hamarøy kommune – ønske om dialog- og 
informasjonsmøte (2021/3850) 

 Presentasjon samhandling i Helsefellesskap  
 
Referat innledning sak samhandling i Helsefellesskap 
Samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF Trude Kristensen innleder om behovet for felles 
forståelse av oppdraget som samhandling i helsefellesskap gitt av Nasjonal helse og sykehusplan. 
Vi er sammen i en etablererfase og sammen skal vi bygge et partnerskap for fremtidig utvikling 
av koordinerte tjenester som drar gjensidig nytte av et godt samarbeid. Det vises videre til det 
arbeidet som er utført sammen med kommunene for etableringen av helsefellesskap Lofoten, 
Vesterålen og Salten på nivå 1 Dialog- og partnerskapsmøtet og nivå 2 Strategisk 
samarbeidsutvalg i september 2021.  
 
I presentasjon ble det lagt opp til at partnerne sammen skal ha en dialog om hvordan vi skal nå 
målet om å etablere nivå 3 med de faglige samarbeidsutvalgene og hvordan vi sammen skal 



 
 Side 2 av 2 

beskrive utviklingsprosjekter som imøtekommer de nasjonale føringene for de beskrevne 
pasientgruppene og bærekraft i våre tjenester.   
Presentasjon om Helsefellesskap i møtet er oversendt ordførerne i de respektive kommunene i 
etterkant av møtet.  
Det er innenfor begge tjenestenivå en klargjørende dialog om forståelsen av hva Helsefelleskaps 
intensjon.  
 
Utgangspunkt for dialogen:  
Helsefellesskapet er en arena, for kommunene og spesialisthelsetjenesten, for å drøfte og utvikle 
tjenestene i fellesskap, og en gyllen anledning for kommunene til å samle seg og møte sykehuset 
på riktig nivå og med riktig tyngde. 

Intensjon og hvorfor bør vi ha Helsefellesskap? Kommunene får mer tyngde når de 
har samordnet seg, enn når de står en og en. Det er også viktig å være nøye med hvem som møter 
i hvilke utvalg i helsefellesskapet slik at de som jobber operativt i kommunene 
møter personer som jobber operativt på sykehusene, og at de som jobber strategisk i 
kommunene møter andre som jobber strategisk på sykehusene.  

 

Innspill på samhandling i ny struktur fra kommunalt perspektiv Hamarøy og Steigen: 

Kommunale representanter ser behov for samordning og sekretariat. Kommunene etterspør om 
det blir det en kommunal samhandlingsleder i Salten. Dette er ukjent for deltagerne i møtet fra 
Steigen og Hamarøy. 
Samhandlingssjef Trude Kristensen: Nordlandssykehuset er foreløpig ikke kjent med eller blitt 
underrettet om arbeidet med å etablere felles sekretariat for Helsefelleskapet.  
 
Hamarøy kommune ved ordfører Britt Kristoffersen:  
Det er mye arbeide som må gjøres før en kommer helt til konkrete samhandlingsområder som 
imøtekommer kravene som ligger i dette. Utfordrende å kommunisere mellom 20 kommuner 
samt og et helseforetak med tre sykehus. 
 
Steigen kommune ved Ordfører Aase Refsnes:  

 Forskjellige regionale og ikke minst kommunale behov som blir utfordrende å samordne 
med 20 andre kommuner. 

 Det er utfordrende med en representant som skal uttale seg på vegne av så mange 
kommuner i det strategiske samarbeidsutvalget. Ikke hatt dialog internt om hvordan 
regional representant samordner informasjon og innspill på vegne av den enkelte 
kommune. 
 

Videre gikk dialogen rundt spørsmål fra samhandlingssjef Trude Kristensen om kommunene 
hadde tanker rundt hvordan man skal arbeidet med konkrete pasientforløp og hvordan opprette 
faglige samarbeidsutvalg.  

 Standardiserte pakkeforløp har vært lansert tidligere og pålegges innenfor enkelte 
fagområder/pasientgrupper. Helsefellesskapet bør være mer opptatt av de muligheter 
partnerne på de ulike tjenestenivåene har til sikre god koordinering og sammenheng i 
helsetjenesten.   

 Felles kompetanseløft kan være et tiltak som spilles inn i dialogen.  
 

Kommuneoverleger deltar i møtet og samhandlingssjef Nordlandssykehuset Trude Kristensen 
stiller spørsmål om tanker for hvordan fastleger skal representeres i arbeidet og trekker frem 
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Fastlegerådet som et utvalg for faglige diskusjoner og hvor helsefelleskapet kan be om råd og 
uttalelser fra.  
 
Det oppfordres fra samhandlingssjef i Nordlandssykehuset HF om å komme med tilbakemelding 
på hvordan slikt sekretariat skal jobbe, saksbehandling for å oppnå konsensus og organisering av 
det årlige dialog- og partnerskapsmøtet. 

 Ingen videre innspill til dette fremkom i dette møtet. 
 
Ytterligere innspill, spørsmål og bidrag til organisering av arbeidet i Helsefellesskapet kan 
sendes til postmottak@nordlandssykehuset.no og merkes samhandlingssjef Trude Kristensen 
 
Referat kan vedlegges kommende møte i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefelleskapet 
slik at innspillene kan fremlegges for avklaringer og diskusjoner når sekretariat etableres. 
 
Nordlandssykehuset HF takker for hyggelig møte og tanker i det kommende arbeidet. 
 
 
 
 
 

mailto:postmottak@nordlandssykehuset.no


  
Samhandlingsavdelingen 
 

 

 

 
 

Møtereferat 
 
 Dato: 17.11.2021 

Til stede: 

Kommunen: Ordfører Meløy kommune Sigurd Stormo, Kommunedirektør Meløy 
kommune Adelheid Kristiansen, medlem formannskapet Meløy kommune Jim 
Helge Andersen (ambulanseansatt i Nordlandssykehuset – møter her for Meløy 
kommune), Helse- og omsorg Meløy kommune Stein Laastad,  
Nordlandssykehuset HF: Ass klinikksjef prehospital klinikk Nordlandssykehuset 
HF Frode Hansen og Samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF Trude Kristensen. 
 

Forfall: 

Forfall etter møtets start: Rådgiver og anestesilege prehospital klinikk 
Nordlandssykehuset HF Rune Åsheim, Rådgiver prehospital klinikk 
Nordlandssykehuset HF John-Helge Flage, Leder ambulansetjenesten 
Nordlandssykehuset HF Jan-Ove Edvardsen. 

Referent: Trude Kristin Kristensen/Sissel Simsø 

Gjelder: Dialogmøte om Helsefellesskap mellom 
Nordlandssykehuset HF og Meløy kommune Sak: 2021/4503-

9 

Møtetid: KL 12-15 Møtested: Rådhuset Ørnes 
 
Vedlegg:  
Presentasjon samhandling i Helsefellesskap  
 
Bakgrunn for møtet  
Viser til brev hvor Nordlandssykehuset HF forespør om dialogmøte med kommunene for å få 
innspill til videre arbeid i etablert Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Saken viser til 
endret samhandlingsform gjennom Helsefellesskap.  
Det er i samme møte satt opp på sakslisten innspill til kommunalt perspektiv på videre 
risikoanalyse av ambulanseplan i området. For det videre arbeidet med ambulanseplan utarbeides 
det referat på de to sakene hver for seg. Begge referat oversendes de respektive kommunene.  
 
Referat innledning sak samhandling i Helsefellesskap  
Samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF Trude Kristensen innleder om behovet for felles 
forståelse av oppdraget som samhandling i helsefellesskap gitt av Nasjonal helse og sykehusplan. 
Vi er sammen i en etablererfase og sammen skal vi bygge et partnerskap for fremtidig utvikling 
av koordinerte tjenester som drar gjensidig nytte av et godt samarbeid. Det vises videre til det 
arbeidet som er utført sammen med kommunene for etableringen av helsefellesskap Lofoten, 
Vesterålen og Salten på nivå 1 Dialog- og partnerskapsmøtet og nivå 2 Strategisk 
samarbeidsutvalg i september 2021.  
 
I presentasjon ble det lagt opp til at partnerne sammen skal ha en dialog om hvordan vi skal nå 
målet om å etablere nivå 3 med de faglige samarbeidsutvalgene og hvordan vi sammen skal  
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beskrive utviklingsprosjekter som imøtekommer de nasjonale føringene for de beskrevne 
pasientgruppene og bærekraft i våre tjenester. Referatet gjenspeiler dialog og viser innspill som 
kan fremlegges for strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i det videre arbeidet.  
 
Kort oppsummering av tema tatt opp i presentasjon:  

 Noen utfordringer, som kommer som ikke er bare av strukturell art. 
Dette er en styringsform, som vi må ha felles ambisjoner i forhold til sekretariat. 

 Behov for at saksforberedelsene kommer fra kommunal side også.  
Spesialisthelsetjenesten har hatt særlig ansvar, likeverdighet skapes i et felles sekretariat. 

 Kommunene må la seg representere inn i dette strategiske samarbeidsutvalget. Kan være 
utfordrende med informasjonsflyt. KS sin avtale med regjeringen legger noen føringer. 
Alle kommunene kan ikke være representert. Må være bevist på hvem som er 
representant fra kommunen slik at man sikrer informasjon og muligheter for innspill til 
prosessene i helsefelleskapet. 
 

Spørsmål fra Meløy kommune: 
Gjelder samhandlingen nå også Psykiatri? Har tidligere bare hatt somatisk fokus, men så kom 
dette med samme krav om betaling for utskrivningsklare døgn inn i 2018.  
Kommunene har fått større ansvar. Utviklingen har hatt ulik takt, og det har til tider vært uheldig. 
Svar fra samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF: Helsefeleskap vil faglig omhandle alle 
pasientforløp hvor pasienten får tjenester på begge nivå.  
 
Videre var det dialog rundt: 

 Det har vært utført evaluering av samhandlingsreformen og Helsefelleskapet er forsøk på 
imøtekomme et opplev bedre samarbeid for begge parter. 

 Partnerskap bygger på tillit, vi har behov for å kjenne til hverandres tjeneste. Media er 
ikke en god kommunikasjonskanal.  

 Nivå 3 er ikke etablerte, må organiseres når sekretariatet er på plass. 
Blir viktig med lokale tilpasninger og innspill fra kommunene. 

 Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen, Salten består av Nordlandssykehuset med sine tre 
lokasjoner og 20 kommuner, vi må sammen må velge ambisjonsnivå og derfor blir 
avklaringer og aktivitet innen samhandling viktig.  

 
Muligheter for å samstemme strategiske planer i det videre arbeidet 
Det er en ambisiøs utfordring at strategiske planer i kommuner og foretak bør samstemmes/være 
omforente. Da må disse nivåene få felles forståelse for områder som kan forbedres og ikke minst 
kjenne godt til hverandres helsetjeneste.  
 
Diskusjon: Hva som ligger i å være omforent om hverandres planer er ikke helt klarlagt. Det 
man har sagt er at kommunene og foretaket skal forplikte seg til å planlegge bedre sammen og da 
må det man samarbeider om være avklart.  
Direktoratet ber om tilbakemelding på hvordan samarbeidet skal organiseres for å imøtekomme 
fremtidens bærekraftutfordring og sikre trygge og koordinerte helsetjenester.  
 
Innspill: Når sekretariatet er på plass vil innspill fra kommunene kanskje bli mer samordnet og 
likeverdig partnerskap bli mer realistisk, men dette anses som utfordrende for kommunene. 
Kommunedirektør Adelheid Kristiansen mener kommunen må kunne ha direkte dialog med 
Nordlandssykehuset om samarbeid hva angår Meløy kommune, dette går på utvikling av 
fagmiljø og bruk av Meløy velferdssenter. Dette bør ikke arbeides ut gjennom helsefellesskapet. 
Samhandlingssjef Trude Kristensen: Ved henvendelser fra kommunen om samarbeidsprosjekter 
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vil Nordlandssykehuset alltid vurdere disse og være i dialog.  
 
Samarbeidsavtaler 
Under orientering om revisjon av samarbeidsavtaler vises det til revisjon av nasjonal veileder 
som er forsinket. Kommunen informeres her om at tidsperspektivet er i utgangspunktet innen 
sommeren 2022. Det vil bli vurdert om man likevel har behov for å starte revisjonsarbeid 
tidligere. Kommunen kan gi tilbakemelding på behov hvis man anser områder regulert av avtalen 
til å ikke fungere eller trenger snarlig revidering/endring før veileder foreligger. Se på hvordan 
veilederen til samarbeidsavtalen beskriver pkt.12. Ikke iverksatt ennå, men skal tilpasses til 
lovendringen (se presentasjon for ytterligere beskrivelse). 
 
Innspill: Her kan man se for seg at fremtidig sekretariatstilling kan bidra til å samordne 
kommunenes behov innenfor avtalene. 
 
Orientering fra kommunedirektør Adelheid Kristiansen:  
Kommunedirektørutvalget har valgt representanter inn i det strategiske samarbeidsutvalget (SSU) 
til Helsefelleskapet og at det det lages en sak som går til kommunene for å få økonomien avklart 
for drift av Helsefelleskapet. 
 
Ytterligere innspill, spørsmål og bidrag til organisering av arbeidet i Helsefellesskapet kan 
sendes til postmottak@nordlandssykehuset.no og merkes samhandlingssjef Trude Kristensen.  
  
Nordlandssykehuset HF takker for hyggelig møte og tanker i det kommende arbeidet og takker 
Meløy kommune ved Sissel Simsø for god bistand til referatskriving i dette møtet. 
 
 
 
 
 
 
 



  
Samhandlingsavdelingen 
 

 

 

 
 

Møtereferat 
 
 Dato: 19.11.2021 

Til stede: 

Kommunene: Ordfører Fauske Marlen Rendall Berg, kommunalsjef helse-omsorg 
Fauske Torill Mørkhagen Fauske, Ordfører Sørfold Gisle E. Hansen, Leder Helse 
og velferd Sørfold kommune Gunnbjørg Olafsen og Kommuneoverlege Sørfold 
Nadezda Wessel.  
Nordlandssykehuset HF: Ass klinikksjef prehospital klinikk Nordlandssykehuset 
HF Frode Hansen, Samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF Trude Kristensen. 

Referent: Trude Kristin Kristensen, Samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF 

Gjelder: Dialogmøte om Helsefellesskap mellom 
Nordlandssykehuset HF og kommunene Fauske og Sørfold 

Sak: 2021/4503-
10 

Møtetid: Kl 11-13 Møtested: Rådhuset Fauske kommune, Torggt. 21 

 
Vedlegg:  
Presentasjon samhandling i Helsefellesskap  
 
Bakgrunn for møtet  
Viser til brev hvor Nordlandssykehuset HF forespør om dialogmøte med kommunene for å få 
innspill til videre arbeid i etablert Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Saken viser til 
endret samhandlingsform gjennom Helsefellesskap.  
Det er i samme møte satt opp på sakslisten innspill til kommunalt perspektiv på videre 
risikoanalyse av ambulanseplan i området. For det videre arbeidet med ambulanseplan utarbeides 
det referat på de to sakene hver for seg. Begge referat oversendes de respektive kommunene.  
 
Referat innledning sak samhandling i Helsefellesskap  
Samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF Trude Kristensen innleder om behovet for felles 
forståelse av oppdraget som samhandling i helsefellesskap gitt av Nasjonal helse og sykehusplan. 
Vi er sammen i en etablererfase og sammen skal vi bygge et partnerskap for fremtidig utvikling 
av koordinerte tjenester som drar gjensidig nytte av et godt samarbeid. Det vises videre til det 
arbeidet som er utført sammen med kommunene for etableringen av helsefellesskap Lofoten, 
Vesterålen og Salten på nivå 1 Dialog- og partnerskapsmøtet og nivå 2 Strategisk 
samarbeidsutvalg i september 2021.  
 
I presentasjon ble det lagt opp til at partnerne sammen skal ha en dialog om hvordan vi skal nå 
målet om å etablere nivå 3 med de faglige samarbeidsutvalgene og hvordan vi sammen skal  
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beskrive utviklingsprosjekter som imøtekommer de nasjonale føringene for de beskrevne 
pasientgruppene og bærekraft i våre tjenester.  
Det er innenfor begge tjenestenivå en klargjørende dialog om forståelsen av hva Helsefelleskaps 
intensjon.  
 
Utgangspunkt for dialogen:  
Helsefellesskapet er en arena, for kommunene og spesialisthelsetjenesten, for å drøfte og utvikle 
tjenestene i fellesskap, og en gyllen anledning for kommunene til å samle seg og møte sykehuset 
på riktig nivå og med riktig tyngde.  
Intensjon og hvorfor bør vi ha Helsefellesskap gjennomgås. 
Diskusjon i møtet: Kommunene får mer tyngde når de har samordnet seg, enn når de står en og 
en. Det er også viktig å være nøye med hvem som møter i hvilke utvalg i helsefellesskapet slik at 
de som jobber operativt i kommunene møter personer som jobber operativt på sykehusene, og at 
de som jobber strategisk i kommunene møter andre som jobber strategisk på sykehusene.  
 
Innspill på samhandling i ny struktur, kommunalt perspektiv Fauske og Sørfold kommune: 
Ordfører Gisle E. Hansen spør om psykiatrifeltet også er en del av det som skal jobbes med i 
Helsefelleskapene og viser her til viktighet av overgangene mellom tjenestenivåene.  
Samhandlingssjef Nordlandssykehuset Trude Kristensen bekrefter at psykiatri i høyeste grad er et 
av de fagfeltene vi skal jobbe sammen om for å oppnå gode overganger og sammenhengende 
tjeneste.  
 
Ordfører Marlen Rendall Berg er bekymret for korte anbudsrunder for private 
rehabiliteringsinstitusjoner med Helse Nord som Valnesfjord helsesportssenter (ref. ordfører 4 
år). Rendall Berg mener dette gir usikkerhet med tanke på rekruttering og planlegging for 
institusjonen. I møtet er en enige om at dette innspillet bør tas i et annet møte. 
 
Innspill: Å identifisere pasientgrupper det er særlig viktig å jobbe med fra kommunal side for å 
imøtekomme bærekrafttfordringer i kommunal tjeneste, eller som bør ha fokus fordi overgangene 
ikke er godt nok koordinerte, er ikke jobbet spesielt med, men man kan se muligheter for dette i 
helsefelleskapene fra kommunal side også.   
 
Innspill: Det oppfordres fra samhandlingssjef i Nordlandssykehuset HF om å komme med 
tilbakemelding på hvordan sekretariat skal jobbe i Helsefellesskapene, saksbehandling for å 
oppnå konsensus og organisering av det årlige dialog- og partnerskapsmøtet.  
Ingen videre innspill til dette fremkom i dette møtet.  
 
Innspill: Kommunale representanter ser behov for samordning og sekretariat. Kommunene 
etterspør om det blir det en kommunal samhandlingsleder i Salten. Dette er ukjent for deltagerne 
i møtet.  
Samhandlingssjef Trude Kristensen: Nordlandssykehuset er foreløpig ikke kjent med eller blitt 
underrettet om arbeidet med å etablere felles sekretariat for Helsefelleskapet.  
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Innspill: Ulike kommunale behov kan bli utfordrende å samordne med 20 andre kommuner, men 
kommunene tror det er enklere å tenke regionale løsninger i Salten.  
 
Videre gikk dialogen rundt spørsmål fra samhandlingssjef Trude Kristensen om kommunene 
hadde tanker rundt hvordan man skal arbeidet med konkrete pasientforløp og hvordan opprette 
faglige samarbeidsutvalg.  
Felles kompetanseløft kan være et tiltak som spilles inn i dialogen fra kommunene. Utøves i noe 
grad i ambulanse og akuttmedisinske området. 
 
Ytterligere innspill, spørsmål og bidrag til organisering av arbeidet i Helsefellesskapet kan 
sendes til postmottak@nordlandssyekhuset.no og merkes samhandlingssjef Trude Kristensen. 
  
Referat kan vedlegges kommende møte i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefelleskapet 
slik at innspillene kan fremlegges for avklaringer og diskusjoner når sekretariat etableres.  
 
Nordlandssykehuset HF takker for hyggelig møte og tanker i det kommende arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:postmottak@nordlandssyekhuset.no


  
Samhandlingsavdelingen 
 

 

 

 
 

Møtereferat 
 
 Dato: 26.11.2021 

Til stede: 

Fra Saltdal kommune: Ordfører Saltdal kommune Rune Berg, Kommunedirektør 
Saltdal Stein Ole Rørvik, Kommuneoverlege Saltdal kommune Kjell Gunnar 
Skodvin, Avdelingsdirektør helse og omsorg Mona Storteig. 

Fra Nordlandssykehuset HF: Ass klinikksjef prehopital klinikk Frode Hansen, 
Samhandlingssjef Trude Kristensen, Kvalitetsleder prehospital klinikk John Helge 
Flage 

Referent: John Helge Flage/Trude Kristin Kristensen 

Gjelder: Referat dialogmøte om Helsefelleskap mellom 
Nordlandssykehuset HF og Saltdal kommune 

Sak: 2021/4503-
11 

Møtetid: Kl 12-15 Møtested: Rådhuset Saltdal kommune 

 
 
Vedlegg:  
Presentasjon samhandling i Helsefellesskap  
 
Bakgrunn for møtet  
Viser til brev hvor Nordlandssykehuset HF forespør om dialogmøte med kommunene for å få 
innspill til videre arbeid i etablert Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Saken viser til 
endret samhandlingsform gjennom Helsefellesskap.  
Det er i samme møte satt opp på sakslisten innspill til kommunalt perspektiv på videre 
risikoanalyse av ambulanseplan i området. For det videre arbeidet med ambulanseplan utarbeides 
det referat på de to sakene hver for seg. Begge referat oversendes de respektive kommunene.  
 
Referat innledning sak samhandling i Helsefellesskap  
Samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF Trude Kristensen innleder om behovet for felles 
forståelse av oppdraget som samhandling i helsefellesskap gitt av Nasjonal helse og sykehusplan. 
Vi er sammen i en etablererfase og sammen skal vi bygge et partnerskap for fremtidig utvikling 
av koordinerte tjenester som drar gjensidig nytte av et godt samarbeid. Det vises videre til det 
arbeidet som er utført sammen med kommunene for etableringen av helsefellesskap Lofoten, 
Vesterålen og Salten på nivå 1 Dialog- og partnerskapsmøtet og nivå 2 Strategisk 
samarbeidsutvalg i september 2021.  
 
I presentasjon ble det lagt opp til at partnerne sammen skal ha en dialog om hvordan vi skal nå 
målet om å etablere nivå 3 med de faglige samarbeidsutvalgene og hvordan vi sammen skal  
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beskrive utviklingsprosjekter som imøtekommer de nasjonale føringene for de beskrevne 
pasientgruppene og bærekraft i våre tjenester. Referatet gjenspeiler dialog og viser innspill som 
kan fremlegges for strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i det videre arbeidet.  
 
Innspill fra Saltdal kommune i et strategisk perspektiv: 
Kommunedir. Stein Ole Rørvik: Ser på Helsefellesskapene som en stor mulighet, men er 
bekymret for at det ikke jobbes tett nok sammen slik at det sikres en god inngang i ny struktur. Å 
skille strategi og fag på en nyttig og krever en annen måte å jobbe på. Ting kan fort bli slik vi 
gjorde ting tidligere i Overordnet samarbeidsorgan (OSO). Viktig at alle kommunene får en 
stemme inn i dette, utfordringen har vært at kommunene ikke har hatt en tydelig felles stemme og 
at det kan gå på eierskap. Her har kommuner en stor mulighet for å få etablert et bedre samarbeid 
som også kommer til nytte i Helsefellesskapene. 
 
Kommunedir. Stein Ole Rørvik orienterer om at det i samarbeidsutvalget har det vært litt 
uenighet i organisering og rekruttering av samhandlingsleder og har visst seg å bli en stilling som 
er utfordrende å få etablert. Understreker videre at det er viktig at kommunene er aktive i arbeidet 
med å rekruttere samhandlingssjef. Det er mulig at det blir 1.6 årsverk totalt, men at det vil bli 
behov for en midlertidig løsning frem til tilsetting. Siste 0.6 årsverk krever kommunestyrevedtak 
og denne prosessen er ikke ferdig. Utlysning er under utarbeidelse. 
 
Kommunedir. Stein Ole Rørvik mener at denne modellen løfter opp det strategiske 
samhandlingsarbeidet i regionen og mellom nivåene selv om man må erkjenne at det er 
utfordring å få kommunene aktive og skape gode prosesser mellom kommunene i arbeidet, det er 
for fragmentert i dag. 
 
Innspill fra Saltdal kommune på pasient- og bærekraftperspektiv (Oppdraget i 
helsefelleskapene):  
Ordfører Rune Berg mener å oppleve at oppgaver som knytter helsetjenestens to nivåer sammen 
øker kommunens mulighet til å være attraktiv med tanke på rekruttering hvor helsepersonell får 
økt kompetanse og dermed utfordringer i sin arbeidshverdag. Opplevd involvering i 
pasientforløpsarbeid som følges opp og iverksettes i kommunene kan også bidra positivt. 
 
Kommunedir. Stein Ole Rørvik viser til samhandlingsprosjektet om KOLS som et eksempel på 
samhandlingsprosjekt mellom Saltdal kommune og Nordlandssykehuset som fungerte godt og 
viser at det er mye å hente i samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Viktig at 
pasienten holdes i fokus. Brukerperspektivet må tenkes videre på for å sikre kommunale 
brukerperspektiv også.  
 
Avdelingsdirektør helse og omsorg Mona Storteig opplever veldig stor forskjell på 
pasientgrupper, enkelte pasientforløp er preget av dårligere samarbeide enn ved andre 
pasientforløp. Kreftpasienter er eksempler på pasientgrupper som fungerer bra. Skal man hindre 
reinnleggelser bør man tenke mer generalisering av pasientforløp og ikke bare innen spesifikke 
fagområder.  
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Videre understreker avdelingsdirektør Mona Storteig at bærekraft med tanke på rekruttering 
kommunene og spesialisthelsetjenesten sammen blir en nøkkel og viser til at Saltdal og 
Nordlandsykehuset samarbeider i dag om rekruttering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. 
Å se dette i sammenheng med også fagutvikling i lag er viktig for Saltdal kommune. 
 
Kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin mener presentasjon er interessant og har innspill på 
sammenhengende akuttmedisinske kjede. Understreker krav om samhandlingsøvelser, det er 
behov for fokus på dette. I ambulansetjenesten brukes prosedyrer i Bliksund, det er formålstjenlig 
at vi utvikler felles fagprosedyrer på tvers av nivåene. 
Og bør man ta initiativ til å se på hvordan helhetlig akuttmedisinsk perspektiv kunne ivaretas i ny 
modell for Helsefellesskap. Nasjonal hele- og sykehusplan er nokså tydelig på at dette er et 
område vi skal samhandle om i modellen. Dette kan være et innspill til et 
samhandlingssekretariat som kan ta initiativ for å utarbeide høring og utvikler faglige utvalg som 
beskriver behov for felles akuttmedisinsk kjede.  
 
I dialogen anerkjenner man at det er høstet betydelig med erfaringer på ulike 
samhandlingsprosjekter, men ofte bare med enkelt kommuner. Vi bør sammen skaffe oss en 
samhandlingsportefølje. Jobb for et samhandlingssekretariat? 

 
Samarbeidsavtaler 
Under orientering om revisjon av samarbeidsavtaler vises det til revisjon av nasjonal veileder 
som er forsinket. Kommunen informeres her om at tidsperspektivet er i utgangspunktet innen 
sommeren 2022. Det vil bli vurdert om man likevel har behov for å starte revisjonsarbeid 
tidligere. Kommunen kan gi tilbakemelding på behov hvis man anser områder regulert av avtalen 
til å ikke fungere eller trenger snarlig revidering/endring før veileder foreligger. Se på hvordan 
veilederen til samarbeidsavtalen beskriver pkt.12. Ikke iverksatt ennå, men skal tilpasses til 
lovendringen (se presentasjon for ytterligere beskrivelse). 
 
Muligheter for å samstemme strategiske planer i det videre arbeidet 
Det er en ambisiøs utfordring at strategiske planer i kommuner og foretak bør samstemmes/være 
omforente. Da må disse nivåene få felles forståelse for områder som kan forbedres og ikke minst 
kjenne godt til hverandres helsetjeneste.  
 
Ytterligere innspill, spørsmål og bidrag til organisering av arbeidet i Helsefellesskapet kan 
sendes til postmottak@nordlandssykehuset.no og merkes samhandlingssjef Trude Kristensen.  
  
Nordlandssykehuset HF takker for hyggelig møte og viktige innspill i det kommende arbeidet. 
 
 
 
 
 



 
  
Samhandlingsavdelingen 
 

 

 
 
 

Møtereferat 
 
 Dato: 10.12.2021 

Til stede: 

Gildeskål Kommune: Ordfører Bjørn Magne Pedersen, Kommunedirektør Geir 
Mikkelsen, Kommunalsjef Helse og omsorg Anne Grethe Mosti,  

Nordlandssykehuset HF: Konstituert klinikksjef prehospital klinikk Frode Hansen, 
Kvalitetssjef ambulansetjenesten John Helge Flage, Samhandlingssjef Trude 
Kristensen 

 

Forfall:  

Referent: Trude Kristin Kristensen 

Gjelder: 
Referat dialogmøte om Helsefellesskap mellom 
Nordlandssykehuset HF og Gildeskål kommune 

Sak: 2021/4503-
12 

Møtetid: Kl10:30-13:30 
 

Møtested: Gildeskål… 

 
 
Vedlegg:  
Presentasjon samhandling i Helsefellesskap  
 
Bakgrunn for møtet  
Viser til brev hvor Nordlandssykehuset HF forespør om dialogmøte med kommunene for å få 
innspill til videre arbeid i etablert Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Saken viser til 
endret samhandlingsform gjennom Helsefellesskap.  
Det er i samme møte satt opp på sakslisten innspill til kommunalt perspektiv på videre 
risikoanalyse av ambulanseplan i området. For det videre arbeidet med ambulanseplan 
utarbeides det referat på de to sakene hver for seg. Begge referat oversendes de respektive 
kommunene.  
 
Referat innledning sak samhandling i Helsefellesskap  
Samhandlingssjef Nordlandssykehuset HF Trude Kristensen innleder om behovet for felles 
forståelse av oppdraget som samhandling i helsefellesskap gitt av Nasjonal helse og 
sykehusplan. Vi er sammen i en etablererfase og sammen skal vi bygge et partnerskap for 
fremtidig utvikling av koordinerte tjenester som drar gjensidig nytte av et godt samarbeid. Det 
vises videre til det arbeidet som er utført sammen med kommunene for etableringen av 
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helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten på nivå 1 Dialog- og partnerskapsmøtet og nivå 2 
Strategisk samarbeidsutvalg i september 2021.  
I presentasjon ble det lagt opp til at partnerne sammen skal ha en dialog om hvordan vi skal nå 
målet om å etablere nivå 3 med de faglige samarbeidsutvalgene og hvordan vi sammen skal   
beskrive utviklingsprosjekter som imøtekommer de nasjonale føringene for de beskrevne 
pasientgruppene og bærekraft i våre tjenester. Referatet gjenspeiler dialog og viser innspill som 
kan fremlegges for strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i det videre arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Samhandlingsavdelingen 
 

 

 
 
 

Møtereferat 
 
 Dato: 19.01.2022 

Til stede: 

Kommunene: Ordfører i Vestvågøy kommune Remi Solberg, ordfører i Vågan 
kommune Frank Johnsen, ordfører i Moskenes kommune Lillian Rasmussen, 
rådmann Vestvågøy kommune Kjell Idar Berg, Kommunalsjef helse og omsorg i 
Vågan kommune Mette Nygård, Helse og omsorgssjef Moskenes kommune Steinar 
Pleym Pedersen, rådmann i Flakstad kommune Lena Hansson. 

Nordlandssykehuset HF: Konstituert klinikksjef prehospital klinikk Frode 
Hansen, Samhandlingssjef Nordlandssykehuset Trude Kristensen, Kvalitetsleder 
Prehospital klinikk John Helge Flage 

 

Referent: Trude Kristin Kristensen/John Helge Flage  

Gjelder: 

Referat dialogmøte om Helsefellesskap mellom 
Nordlandssykehuset HF og kommunene Flakstad, 
Vestvågøy, Vågan og Moskenes 

Sak: 2021/4503-
16 

Møtetid: Kl 12:14:30 
 

Møtested: Digitalt møte -Teams 

 
 
Bakgrunn for møtet  
Viser til brev hvor Nordlandssykehuset HF forespør om dialogmøte med kommunene for å få 
innspill til kommunalt perspektiv på det oppdraget som er gitt Helsefellesskapet Lofoten, 
Vesterålen, Salten i organisering av samhandlingsarbeidet.  
Nordlandssykehuset ser de på kommunens innspill som viktige i arbeidet videre slik at vi 
sammen har en forståelse for arbeidsmetoden som ligger i ny organisering. Tema var naturlig å 
legge til dialogen Nordlandssykehuset nå har med alle berørte kommuner om ambulanseplan. 
Samhandling om den akuttmedisinske kjeden er et at Hdir sitt oppdrag fra HOD som ønskes fulgt 
opp gjennom Helsefelleskapet.  
Det skrives separate referat fra sakene da innspillene fra kommunene skal brukes i det videre 
risikoanalysearbeidet med ambulanseplan frem mot neste styresak i Nordlandssykehuset.  
 
Vedlegg:  
Presentasjon Helsefellesskap legges ved møtereferatet.  
 
Saksliste:  
1. Etablert helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Tanker og forventninger. Intensjon og 
veien videre.  
2. Styresak 82-2021. Bakgrunn og gjennomgang av sentrale forhold v. konstituert klinikksjef 
Frode Hansen.  
3. Videre dialog og prosess om ambulanseplan med kommunen. 
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Sak 1.  
Etablert helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Tanker og forventninger. Intensjon og 
veien videre.  

 Samhandlingssjef i Nordlandssykehuset Trude Kristensen innleder, se vedlagt 
presentasjon. Nordlandssykehuet orienterer om at klinikkene og foretaket forbereder sin 
inngang i Helsefelleskapet med både ledelsesforankring og involvering av det kliniske 
nivå ved gå revidere planarbeid og forberede endret samhandlingsstruktur.  

 
Tilbakemeldinger fra kommunene: 
Vågan kommune ved Mette Nygård orienterer om at det er ønskelig med 1,6 årsverk tilsammen 
brukt på samhandlingsstilling fra kommunal side. Det er statsforvalteren som har innvilget 
skjønnsmidler for to år for å øke kapasitet til samhandling. Kommunene behandler nå saken hvor 
det innstille positivt til slik økning av stillingsressurs.  
Og det understrekes videre at når kommunene får den kommunale representanten på plass tror 
man på godt og likeverdig samarbeide.  
 
Ordfører Vestvågøy Remi Solberg fremhever at det er gledelig og en milepæl at en får på plass 
en kommunal representant i dette arbeidet. Arbeidet krever at alle kommuner bidrar og legger 
energi inn i arbeidet.  
Nordlandssykehuset har fremmet møteplan for Helsefelleskapets møtearenaer til kommunalleder 
i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) og klar for å starte felles saksbehandling til første møte så 
fort vedkommende er ansatt eller det kommer annen midlertidig løsning in i arbeidet. I møtets 
diskusjon er det enighet om at god saksbehandling ses på som en forutsetning for at alle 
kommunene skal kunne bidra inn til SSUets arbeid fremover og at ambisjon om innovasjon og 
tjenesteutvikling skal bli mulig å nå.  
 
Ordfører Moskenes Lillian Rasmussen viser til mulighetsrommet som kan ligge i praksisnære 
løsninger for bærekraftig helsetjenester der rekruttering av personell er utfordret og det 
produseres beredskap på annet nivå, og stiller spørsmål om et samarbeide mellom 
Nordlandssykehuset og kommune være at ambulansepersonell bidrar i kommunens vaksinering i 
den situasjonen vi er i nå? Nordlandssykehuset viser til eksempel på ulike slike praksisnære 
prosjekter og slike innspill bør være av interesse for videre arbeid med den akuttmedisinske 
kjede sammen med kommunene innenfor Helsefellesskapsmodellen.  
 
Det er bekymring for at samhandlingsarbeidet vil genere ekstra kostnader for kommunene med 
økt stillingsressurs. I diskusjonen mellom kommunene i møtet fremkommer det at økning til 1,6 
stillinger ikke vil genere økte kostnader til kommunene og at det ble innvilget skjønnsmidler til 
Vesterålen og Lofoten som skal dekke denne økningen i stillinger. 
 
I likhet med ambulanseplan ønskes det både spørsmål og innspill fra alle kommunene i dette 
arbeidet. Inngang i ny organisering er sårbar og Nordlandssykehuset vil ta med alle møtereferat 
og innspill fra dialog med kommunene til første møte i SSU slik at partnerne sammen kan se på 
ambisjoner og nødvendige tiltak for å nå disse i arbeidet med Helsefellesskapets handlingsplan 
og Vestfjorderklæringen.  
 
Takk for møtet og oppfordrer alle til å ha diskusjoner om intensjon, forventninger og veien 
videre.  
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Bekymring for kapasitet i Nordlandssykehuset Vesterålen 
 
Nordlandssamfunnet og Nordlandssykehuset HF er i en presset situasjon og vi forbereder oss på 
en enda mer krevende utvikling i månedene fremover, med økende antall innleggelser i sykehus 
forårsaket av covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. Nordlandssykehuset hatt en gjennomgang 
av utskrivningsklare døgn og gjennomgangen viser at nivået totalt sett er tilbake slik den var før 
pandemien. Til tross for store variasjonen gjennom året viser tall for 2021 (hittil i år) en total 
økning i utskrivningsklare døgn med ca 10 % (figur 1). Videre gjennomgang av tallene viser at 8 
av 20 kommuner står for mer enn 90% av utskrivningsklare døgn i helseforetaket (figur 2). Fire 
av disse kommunene er kommuner i Vesterålen hvorav de fleste utskrivningsklare døgn er for 
pasienter inneliggende i lokalsykehuset.  
 
Totalt i Nordlandssykehuset HF er det registrert 2089 utskrivningsklare døgn (hittil i år). Det vil 
si at 40% av de utskrivningsklare døgnene i helseforetaket er tilhørende kommuner i 
Vesterålen. Disse opptar kritisk kapasitet i det lokale sykehuset som man har behov for å 
disponere annerledes i en presset pandemisituasjon. Med en sengekapasitet i 
Nordlandssykehuset Vesterålen bestående av 42 senger er 839 utskrivningsklare døgn mye for 
et lokalsykehus, spesielt i nåværende situasjon og våre ledere er bekymret. Hele helsetjenesten 
vår er nå under et stort press. 
  
Nordlandssykehuset HF kommer derfor med en ekstra henstilling overfor Vesterålen 
interkommunale politiske råd om å diskutere problemstillingen.  
Målet er å redusere antall utskrivningsklare døgn til samme nivå som ved pandemiens start i 
2020. All nedgang vil avhjelpe det lokale sykehusets evne til å ivareta både pandemipasienter 
og andre pasienter, uten at ventetiden økes uforsvarlig.  
 
Det er sendt ut henvendelse til den enkelte kommune i Vesterålen hvor vi ser et særlig høyt 
antall utskrivningsklare pasienter. Vi har forståelse for at kommunene også er i en utfordret 
situasjon, men vi ser at dette har vært en bekymringsfull utvikling over tid og ønsker derfor å 
gjøre en henvendelse ikke bare til den enkelte kommune, men til region og statsforvalteren.  
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Bærekraften i spesialisthelsetjenesten er utfordret. Et høyt antall utskrivningsklare pasienter 
skaper en sårbar situasjon for befolkningens tilgang til spesialisthelsetjenester og vi er nå i en 
tid hvor vi ser direkte konsekvenser både for den enkelte pasient og kapasitet. Vi er derfor helt 
avhengige av et godt samarbeid med dere i kommunene for å kunne ivareta befolkningen sine 
behov på en best mulig måte. 
 
 

 
Figur 1. Utskrivningsklare døgn i perioden 2017-21 for kommunene i Nordlandssykehusets 
nedslagsfelt. 
 

 
Figur 2. Fordeling av utskrivningsklare døgn for kommuner med mer enn 50 utskrivningsklare 
døgn per ved utgangen av november 2021. Fire kommuner i Vesterålen har tilsammen 839 av 
2089 døgn hittil i år. De fleste døgn er i lokalsykehuset. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
 

  

Tonje Hansen 
Fagdirektør  

 Trude Kristin Kristensen 
Avdelingsleder 
Samhandlingsavdelingen 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Nyhetsbrev februar 2022 

1 
 

 

 

 

Dette er første utgave av nyhetsbrev for helsefellesskap. Nyhetsbrevet skal være en kilde til 

informasjon og et sted hvor helsefellesskapene kan dele litt om sine arbeider med andre 

helsefellesskap. I denne første utgaven av nyhetsbrevet kommer vi med 

informasjon/nyheter fra Direktoratet for e-helse, KS, RHFene og 

Helsedirektoratet.  

Vi ønsker å sende ut nyhetsbrevet 4-6 ganger i året, og vi håper dere vil bidra 

med innspill om aktuelle arbeider i helsefellesskapene,  i direktoratene og 

RHFene og KS samt  møter/konferanser som andre helsefellesskap kan ha 

interesse av. Neste nyhetsbrev planlegges til onsdag 06.04.22, og vi ønsker 

innspill til dette innen 01.04.22. Innspill eller andre henvendelser vedrørende 

nyhetsbrevet kan sendes til kathrine.syse@helsedir.no 

 

Nytt fra Direktoratet for e-helse 
Felles kommunal journal. 

Felles kommunal journal skal gi helsepersonell i kommunale helse- og 

omsorgstjenester utenfor helseregion Midt-Norge brukertilpassede og mer 

effektive journalløsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon 

av helsehjelp for å understøtte arbeidshverdagen og bidra til økt kvalitet, 

effektivitet og pasientsikkerhet. 

 

Felles kommunal journal har i 2021 vært gjennom en reorientering og 

reorganisering. Arbeidet gjennomføres nå i samarbeidsprosjektet Felles 

kommunal journal (FKJ), organisert under et selskap heleid av KS.  

KS har etablert et styre med styreleder og ett medlem fra KS, tre fra 

samarbeidskommunene og ett eksternt medlem. I tillegg til et overordnet 

prosjektråd er det etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra 

samarbeidskommunene Bergen, Bærum, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, 

Ringsaker, Stavanger og Vinje. I tillegg deltar statlige aktører, KS og innleide 

konsulenter.  

 

– Vi jobber nå med styringsdokument for Felles kommunal journal, som skal på 

høring høsten 2022. Deretter får kommunene et beslutningsunderlag til politisk 

behandling første kvartal 2023. Kommunenes tilslutning, samt vedtak i KS og 

nasjonale helsemyndigheter om videre veivalg vil danne grunnlaget for det 

videre arbeidet med realisering av felles kommunal journal, sier daglig leder 

Håkon Grimstad i Felles kommunal journal interim AS. 

 

Digital samhandling 
– Vår felles helsetjeneste trenger gode samhandlingsløsninger som gjør det 

mulig å dele informasjon om pasientene. Digital samhandling er selve navet som 

binder tjenesten sammen, og som gjør at pasientene og helsepersonell møter 

Viktige datoer 

24. februar 

Første partnerskaps- 

møte og dialogmøte i 

helsefellesskapet i 

Finnmark 

08. mars 

Helsekonferansen 

KS/HOD. Påmelding: 

Nasjonal 

Helsekonferanse 2022 

(qondor.com) 

17. mars 

Nasjonal 

erfaringskonferanse 

arrangeres i Oslo  

påmelding: Nasjonal 

konferanse om gode 

pasientforløp 

01. april 

Frist for 

helsefellesskapene til 

å komme med innspill 

til HOD til ny plan  

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/fkj/om-akson/
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/52501?fbclid=IwAR1sKfS4tHEkTzMwO4TfW11XSUsHzkzBg1ufD_wrErOVE-U95HfEDwQOWyw
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/52501?fbclid=IwAR1sKfS4tHEkTzMwO4TfW11XSUsHzkzBg1ufD_wrErOVE-U95HfEDwQOWyw
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/52501?fbclid=IwAR1sKfS4tHEkTzMwO4TfW11XSUsHzkzBg1ufD_wrErOVE-U95HfEDwQOWyw
https://ksagenda.qondor.com/ErfaringskonferanseGP2022
https://ksagenda.qondor.com/ErfaringskonferanseGP2022
https://ksagenda.qondor.com/ErfaringskonferanseGP2022
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en helhetlig og likeverdig helse- og omsorgstjeneste, uavhengig av hvor 

de bor og jobber, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-

helse. 

 

I statsbudsjettet for 2021 ga regjeringen et historisk løft til e-helsefeltet 
for å få til bedre digital samhandling. Arbeidet er organisert i et 
program kalt program digital samhandling, som ledes av Direktoratet 
for e-helse i tett samarbeid med Norsk helsenett SF og aktørene i 
sektoren. 
  
Kjernen i program digital samhandling er å gi innbyggerne og 
helsepersonell bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. I første 
del av programmet skal vi, i tett samarbeid med relevante aktører, 
videreutvikle løsninger for trygg og sikker informasjonsdeling, og 
etablere en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og 
radiologisvar. I steg 2 har vi sammen med sektoren prioritert og 
anbefalt tiltak som skal løse de samhandlingsbehovene som haster mest 
i årene som kommer og som gir mest nytte. Les mer om arbeidet i 
program digital samhandling her: Program for digital samhandling. 
 

Informasjon om prinsipper for Helsenorge og andre løsninger i 

markedet 

Direktoratet for e-helse har, i samarbeid med Norsk helsenett og viktige 

interessenter i sektoren, utarbeidet forslag til fire prinsipper som skal 

gjelde for hvordan Helsenorge bør kobles mot andre løsninger i 

markedet. Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra HOD. 

Rapporten « Vurdering av prinsipper for koblingen mellom Helsenorge 

og andre løsninger i markedet, herunder Helsami)» tar utgangspunkt i 

innbyggernes behov for én samlet vei inn til tilbudet av digitale 

tjenester. Rapporten ble lagt ut på 6 ukers høring i januar, med frist for 

innspill 1. mars. 

Prinsippene skal gi retning for hvordan sykehusenes, fastlegenes og 

annet helsepersonell sine systemer må samhandle med Helsenorge slik 

at innbyggernes behov for oversikt og enkel digital tilgang på tvers av 

helsetjenesten blir ivaretatt. 

• Oversiktprinsippet innebærer at innbyggerne skal ha enkel tilgang til 

helseopplysninger og selvbetjeningsløsninger fra den offentlige 

helsetjenesten. 

• Personvernprinsippet handler om at innbyggerne skal kunne se og 

registrere pårørendeinformasjon, fullmakter og personverninnstillinger 

ett sted. 

• Verktøyprinsippet viser hvordan det skal legges til rette for at 

innbyggerne skal enkelt kunne ta i bruk digitale verktøy og helseapper, 

som del av den offentlige helsetjenesten. 

• Informasjonsprinsippet legger vekt på at innbyggerne enkelt skal 

kunne finne kvalitetssikret og oppdatert offentlig informasjon om helse, 

livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. 

 

Nettsider 

Helsefellesskap - 

Helsedirektoratet 

Sekretariatsfunksjon for 

kommunene i 

helsefellesskap - 

Helsedirektoratet 

Felles kommunal journal 

Teknologi i pasientens 

helsetjeneste - 

Helsedirektoratet 

Meld. St. 7 (2019–2020) - 

regjeringen.no 

Prop. 102 L (2020–2021) - 

regjeringen.no 

Forslag til prinsipper for 

godt samspill mellom 

Helsenorge og andre 

digitale helsetjenester 

FACT-ung: 

Oppsøkende FACT-team 

for unge i gang - NAPHA 

Nasjonalt 

kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid 

FACT Ung - Bydel St. 

Hanshaugen - 

Samhandlingsprosjekter i 

helsesektoren - Oslo 

kommune 

ROP - FACT Ung 

 

https://www.ehelse.no/programmer/samhandling
https://www.ehelse.no/om-oss/om-direktoratet-for-e-helse/_/attachment/download/e5c0631e-7ae6-41e0-9fc4-c31f5d039a40:737ccb21684d4d4ff1e17c7819b3dc1aad64b5eb/Tillegg%203%20tildelingsbrev%202021%20(PDF).PDF
https://www.ehelse.no/om-oss/om-direktoratet-for-e-helse/_/attachment/download/e5c0631e-7ae6-41e0-9fc4-c31f5d039a40:737ccb21684d4d4ff1e17c7819b3dc1aad64b5eb/Tillegg%203%20tildelingsbrev%202021%20(PDF).PDF
https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap
https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/fkj/om-akson/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/teknologi-i-pasientens-helsetjeneste
https://www.helsedirektoratet.no/tema/teknologi-i-pasientens-helsetjeneste
https://www.helsedirektoratet.no/tema/teknologi-i-pasientens-helsetjeneste
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-102-l-20202021/id2838066/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-102-l-20202021/id2838066/
https://www.ehelse.no/aktuelt/forslag-til-prinsipper-for-godt-samspill-mellom-helsenorge-og-andre-digitale-helsetjenester
https://www.ehelse.no/aktuelt/forslag-til-prinsipper-for-godt-samspill-mellom-helsenorge-og-andre-digitale-helsetjenester
https://www.ehelse.no/aktuelt/forslag-til-prinsipper-for-godt-samspill-mellom-helsenorge-og-andre-digitale-helsetjenester
https://www.ehelse.no/aktuelt/forslag-til-prinsipper-for-godt-samspill-mellom-helsenorge-og-andre-digitale-helsetjenester
https://napha.no/content/24269/oppsokende-fact-team-for-unge-i-gang
https://napha.no/content/24269/oppsokende-fact-team-for-unge-i-gang
https://napha.no/content/24269/oppsokende-fact-team-for-unge-i-gang
https://napha.no/content/24269/oppsokende-fact-team-for-unge-i-gang
https://napha.no/content/24269/oppsokende-fact-team-for-unge-i-gang
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/fag-og-kompetanse-helse-og-omsorg/samarbeidsutvalget/samhandlingsprosjekter-i-helsesektoren/fact-ung-bydel-st-hanshaugen/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/fag-og-kompetanse-helse-og-omsorg/samarbeidsutvalget/samhandlingsprosjekter-i-helsesektoren/fact-ung-bydel-st-hanshaugen/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/fag-og-kompetanse-helse-og-omsorg/samarbeidsutvalget/samhandlingsprosjekter-i-helsesektoren/fact-ung-bydel-st-hanshaugen/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/fag-og-kompetanse-helse-og-omsorg/samarbeidsutvalget/samhandlingsprosjekter-i-helsesektoren/fact-ung-bydel-st-hanshaugen/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/fag-og-kompetanse-helse-og-omsorg/samarbeidsutvalget/samhandlingsprosjekter-i-helsesektoren/fact-ung-bydel-st-hanshaugen/#gref
https://rop.no/roptv/fact-ung/
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Nytt fra Helsedirektoratet 
Endringer i regelverk for tilskudd. 
Endringer i regelverk for tilskuddsordningen "Felles sekretariatsfunksjon for kommunene i 

helsefellesskap" ble endret og godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2021. Det 

er nå mulig å benytte tilskuddet til flere enn én sekretariatsfunksjon hvis det er mest hensiktsmessig. 

Tilskuddet er utlyst, og det er mulig å søke frem til 16. november 2022. Tilskuddet innvilges 

fortløpende. Mer informasjon om, og utlysningen på, tilskuddet finnes her: Sekretariatsfunksjon 

helsefellesskap. 

 

Ikraftsettelsesdato for nytt krav til samarbeidsavtalen.  
Nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak, som innebærer at kommuner og 
helseforetak må avtale konkret hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester, trer i kraft 1. 
august 2022. Se Prop. 102 L for mer informasjon.  
 

FACT-ung 
FACT er en oppsøkende ambulant tjeneste der kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten 

sammen gir koordinerte tjenester. Riksrevisjonens dokument 3:13 (2020-2021) viser at over 

halvparten av kommune ikke har oppsøkende tjenester til barn og unge, FACT-ung er en tilpasning 

av FACT-modellen og retter seg mot ungdom mellom 12- 25 år og innebærer at ett team skal gi alle 

tjenester til ungdommer. I dag er det om lag 21 forprosjekter på FACT-ung og ca. 5 team som er 

gang. Modellbeskrivelsen av FACT-ung, som Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk 

og psykisk lidelse (NKROP) er i sluttfasen med, vil komme i februar 2022. For mer informasjon om 

FACT-ung, se NAPHA.no og utredningsrapport her: Utredningsrapport 

 

Tverrsektoriell veileder for psykisk helse for barn og unge 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid for 

barn og unge. Det pågår nå et arbeid med å utarbeide nasjonale anbefalinger hvor kommuner, 

helseforetak og brukerorganisasjoner deltar. Veilederen ferdigstilles innen ut gangen av 2022 og 

skal: 

• inkludere arbeid med rusproblematikk, vold og overgrep. 

• tydeliggjøre ansvars- og oppgavedeling og forventninger til samhandling på tvers av 
tjenester, nivåer og sektorer. 

• beskrive et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra 
helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling.  

I 2021 ble det gjennomført et innsiktsarbeid som resulterte i en innsiktsrapport. For mer informasjon 

kontakt: Turid.Moseid@helsedir.no 

Samarbeid om digital hjemmeoppfølging i Helsefellesskapene? 

I statsbudsjettet for 2022 er det vedtatt spredning av digital hjemmeoppfølging (DHO), basert på 

erfaringer fra utprøvingen som nylig er avsluttet. Utprøvingen viser helsegevinster for brukeren og 

økt pasienttilfredshet. Helsepersonell opplever at DHO bedrer samhandling, og reduserer forbruk av 

kommunale helse- og omsorgstjenester. Brukere rapporterer at de har færre innleggelser og besøk 

hos fastlege. Evalueringsrapport fra forskerne og erfaringsrapport fra den nasjonale utprøvingen 

publiseres i februar. Rapporten oppfordrer til at kommuner og helseforetak i Helsefellesskapene 

samarbeider om å ta i bruk DHO. Tilskudd til spredning vil bli lyst ut ca. 1.4.22.  

For mer informasjon kontakt Siw.Helene.Myhrer@helsedir.no eller se temasiden Teknologi i 

pasientens helsetjeneste. 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-102-l-20202021/id2838066/
https://napha.no/
https://napha.no/attachment.ap?id=3266
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-121-s-20182019/id2652917/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge
mailto:Turid.Moseid@helsedir.no
mailto:Siw.Helene.Myhrer@helsedir.no
https://www.helsedirektoratet.no/tema/teknologi-i-pasientens-helsetjeneste
https://www.helsedirektoratet.no/tema/teknologi-i-pasientens-helsetjeneste
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Nytt fra KS 
Gode pasientforløp: 

KS gjennomfører satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet (FHI), finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som også leder 

styringsgruppen. Formålet er å støtte kommunene og helseforetakene i å sikre brukernes behov for 

å møte helhetlige, trygge og koordinerte tjenester. Verktøy og metoder i forbedringsarbeidet er 

forskningsbasert og bygd på kunnskap om hva som virker.  

• Hva er viktig for deg?-skjemaet er basert på Pasientspesifikk funksjonskala (PSFS) og oversatt til 
norsk og validert av professor Ingvild Kjeken.  

• Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH), et generelt forløp med en strukturert arbeidsprosess 
som kan brukes på alle pasientgrupper, uavhengig av diagnose. HPH er basert på et 
utviklingsprosjekt i Midt-Norge i 2009, Anders Grimsmo, professor emeritus NTNU.  

Det er fortsatt interesse for oppstart av nye læringsnettverk til tross for pandemien. Helse 

Bergenregionen planlegger oppstart våren 2022, og et nettverk på Innlandet er under planlegging.  

Nasjonal erfaringskonferanse arrangeres i Oslo 17. mars: påmelding 

 

Nytt fra RHFene 

 
Helse Midt 
Barn og unges helseteneste 

Samarbeid i Møre og Romsdal om barn og unges helseteneste: Sju samhandlingsforløp for dei 

vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal 

gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller. Les meir her: Barn og unges 

helseteneste 

  

Kreftrehabilitering - rett hjem i stua 

Rehabiliteringssenteret Vardesenteret og Pusterommet ligger fysisk i Trondheim på 

sykehusområdet. Det er et lavterskeltilbud for alle som er berørte av kreft; pasienter, overlevere, 

pårørende og etterlatte. Nå er tilbudet tilgjengelig for alle - uansett hvor du bor. Les mer her: 

kreftrehabilitering - rett hjem i stua 

Gikk du glipp av dette? 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol snakket om helsefellesskap i sin første sykehustale som 

hun holdt i Tromsø 11.01.22: Sykehustalen 2022 - regjeringen.no 

Hva skjedde på oppfølging av NHSP i 2021? se Helsedirektoratets rapportering på status og fremgang 

for Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 

https://ksagenda.qondor.com/ErfaringskonferanseGP2022
https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/barn-og-unges-helseteneste
https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/barn-og-unges-helseteneste
https://hnt.no/nyheter/2021/kreftrehabilitering-rett-hjem-i-stua
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2022/id2894562/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helsedirektoratets-rapportering-pa-status-og-fremgang-for-nasjonal-helse-og-sykehusplan-2020-2023
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helsedirektoratets-rapportering-pa-status-og-fremgang-for-nasjonal-helse-og-sykehusplan-2020-2023
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Nyhetsbrev for helsefellesskap er laget for at helsefellesskapene skal kunne dele nyheter og 

prosjekter med hverandre samt datoer og informasjon om aktuelle møter/konferanser. I 

nyhetsbrevet er det også informasjon/nyheter fra Direktoratet for e-helse, KS, RHFene og 

Helsedirektoratet. Neste nyhetsbrev planlegges utsendt i juni, og frist for innspill er 01.06.22. Innspill 

eller andre henvendelser vedrørende nyhetsbrevet kan sendes til kathrine.syse@helsedir.no.  

Vitality – integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre i Vestfold 
Sykehuset i Vestfold  utvikler i samarbeid med Larvik kommune integrerte helsetjenester 

for eldre pasienter og innbyggere. Målet med tjenestene er å gjennomføre en kartlegging 

av skrøpelighet for å tilpasse behandling og oppfølging av pasienter/innbyggere. Vi 

rekrutterer pasienter etter innleggelse på sykehus (forsterket utskrivning) og innbyggere 

som søker om trygghetsalarm og rullator (helsestasjon for eldre).  

De integrerte helsetjenestene består av et tverrfaglig team hvor Sykehuset i Vestfold har 

ansatt en eldrehelsekoordinator (Sykepleier med geriatrisk videreutdanning), geriater, 

farmasøyt og helsesekretær og Larvik kommune har ansatt eldrehelsekoordinator 

(Sykepleier), fysioterapeut og ergoterapeut. Sykehuset og kommunen lønner sine ansatte i 

teamet. Andre aktører som blir involvert i samhandlingen er fastleger, hjemmetjeneste og 

forebyggende helsetjenester.  

For mer informasjon om prosjektet kontakt: Prosjektleder Marte Wang-Hansen, 

marte.wang-hansen@siv.no 

 

Informasjon om prosjektet vil legges ut på Kompteansebroen.no. Du kan også lese mer 

her: Pilotering av banebrytende prosjekt er i gang - Kompetansebroen 

 
Sekretariatsfunksjoner Helsefellesskapet i Helse Bergen 

Kommunene og spesialisthelsetjenesten i helsefellesskapet i Helse Bergens 

foretaksområde har etablert et felles samarbeidssekretariat. Sekretariatet består av én 

kommunal representant fra hvert av de fire etablerte kommuneregionene, samt én 

representant fra Haraldsplass Diakonale Sykehus og to representanter fra Helse Bergen. 

Helse Bergen har koordinert arbeidet i sekretariatet.  

Samarbeidsskretariatet har siden 2010 arbeidet etter eget mandat beskrevet i den 

overordnede samarbeidsavtalen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

Sekretariatet er en sentral drivkraft og koordinerende instans, og er styrket gjennom den 

statlige tilskuddsordningen for sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapet. 

Tilskuddsmidlene er fordelt likt på de 4 kommunale sekretærene. Dette ble mulig gjennom 

endringen av tilskuddsordningen som er gjeldende fra 2022. Det er en kommune, Bergen, 

som er vertskommune for tilskuddet og som så fordeler det videre. 

Sekretariatsfunksjonene skal bidra til å sikre deltakelse, involvering og forankring på tvers 

av helsefellesskapets 18 kommuner.  

Les mer på www.saman.no. 

 

 

 

Viktige 
datoer 

Digital 

hjemmeoppfølging 

08. april – webinar: 

Forskning og 

brukerperspektivet på 

hvordan å tilrettelegge 

for at flere kan bruke 

digitale helse- og 

velferdstjeneste 

Webinar Registration - 

Zoom 

 
KS 
20. og 21. april har KS 
første samling i 
læringsnettverk for 
Gode pasientforløp i 
Helse Bergen 
regionen. 
 
Samhandlings-
konferanse Helgeland 
8.-9.juni 
Samhandlingskonferan
sen Helgeland 2022 
 
KS 
9. juni er Hva er viktig 
for deg dagen. Det vil 
bli arrangert webinar. 
Programmet er ikke 
helt klart enda. 

 

mailto:kathrine.syse@helsedir.no
mailto:marte.wang-hansen@siv.no
https://www.kompetansebroen.no/pilotering-av-banebrytende-prosjekt-er-i-gang?o=vestfold
https://saman.no/samarbeidsutvala
http://www.saman.no/
https://ehealthresearch-no.zoom.us/webinar/register/WN_96m9l3ngTH-JGBtwAMb1xQ
https://ehealthresearch-no.zoom.us/webinar/register/WN_96m9l3ngTH-JGBtwAMb1xQ
https://sh.helsedirektoratet.no/Nasjonalhelse-ogsykehusplanOppfolging2020-2023/Nyhetsbrev/Samhandlingskonferansen%20Helgeland%202022
https://sh.helsedirektoratet.no/Nasjonalhelse-ogsykehusplanOppfolging2020-2023/Nyhetsbrev/Samhandlingskonferansen%20Helgeland%202022
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Faglig samarbeidsutvalg barn og unge i helsefellesskapet i Helse Fonna 
Helsefellesskapet i Helse Fonna ble etablert 14. april 2021. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har revidert 

overordnet samarbeidsavtale og utarbeidet mal for arbeidet i de faglige samarbeidsutvalgene (FSU). FOUSAM 

har i oppdrag å koordinere etablering av FSU-ene. 

FSU barn og unge er godt i gang. Her er foreldre og ungdom representert sammen med alle avdelinger for barn 

og unge i helseforetaket. Fra kommunene deltar barnehage/skole, PP-tjeneste og barnevern i tillegg til 

helsetjenesten. Vi opplever at denne sammensetningen favner helheten og er i tråd med nye nasjonale 

føringer for plikt til samarbeid. FSU barn og unge skal utvikle og forvalte helhetlige samhandlingsforløp, og 

koordinere tiltak knyttet til kompetanseheving og utviklingsprosjekt. Mer informasjon kan man finne her, på 

deres felles nettsider: http://fousam.no/ 

 

Samhandlingskonferansen Helgeland 2022: Vi former fremtidens helsetjeneste! 
Helgelandssykehuset, kommunene på Helgeland og overordnet samarbeidsorgan (OSO) ønsker velkommen til 

Mosjøen 8.-9. juni. Konferansen er åpen for alle, og er planlagt som en fysisk samling.   

 

Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele 

Helgeland. Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi 

og forventninger hos befolkningen i vår oppbygning av helsetjenesten? 

 

Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste? 

Under konferansen vil vi belyse: 

• Hvordan kan helsefellesskap bidra til å innfri fremtidige forventninger? 

• Hva er fordelene og utfordringene ved etablering av helsefellesskapet? 

 

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, 

helsepolitikere og brukerorganisasjoner. Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre- og 

etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund. Konferansen er godkjent som 

valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin hos Den norske legeforening.  

For mer informasjon og påmelding vil det legges mer informasjon i denne lenken om ikke så lenge 

Samhandlingskonferansen Helgeland 2022 

 

Nytt fra Direktoratet for e-helse 

 
Søker områder til innføring av pasientens legemiddelliste 

Den nasjonale innføringen av pasientens legemiddelliste er under forberedelse. I løpet av våren skal det velges 

ut hvilket område i hver helseregion som blir det første til å ta i bruk pasientens legemiddelliste. 

Foreløpig prøver fastlegekontor, sykehus, hjemmetjeneste og sykehjem i Bergen ut pasientens legemiddelliste. 

Over 1.000 innbyggere har fått opprettet sin første nasjonale legemiddelliste.  

- I samarbeidsmøter mellom kommune, fastleger og sykehus kan man begynne samtaler om felles innføring. 

De som ønsker å være tidlig ute med pasientens legemiddelliste for innbyggerne, kan kontakte oss på 

postmottak@ehelse.no, sier programeier for pasientens legemiddelliste, avdelingsdirektør Ivar Thor Jonsson i 

Direktoratet for e-helse. 

Les mer her: https://www.ehelse.no/aktuelt/soker-omroder-til-innforing-av-pasientens-legemiddelliste 

 

 

 

http://fousam.no/
Samhandlingskonferansen%20Helgeland%202022
mailto:postmottak@ehelse.no
https://www.ehelse.no/aktuelt/soker-omroder-til-innforing-av-pasientens-legemiddelliste
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Nytt fra Helsedirektoratet 

 
Utvidelsen av utprøving av digital hjemmeoppfølging  
Helsedirektoratet har nettopp publisert siste evalueringsrapport fra utvidelsen 

av utprøving av digital hjemmeoppfølging, der vi har 5 prosjekt som har jobbet 

tett sammen, mellom kommunale helse og omsorgstjenester, fastleger og 

spesialisthelsetjeneste. Lenke: Digital hjemmeoppfølging - erfaringer med 

samhandling og informasjonsdeling 2022.pdf (helsedirektoratet.no) 

 

Digital hjemmeoppfølging – Webinarer 
Nasjonalt senter for e-helseforskning har en nettside for digital 

hjemmeoppfølging hvor man blant annet kan se opptak av eller følge med på 

webinarer Digital hjemmeoppfølging - Ehealthresearch.no (NO). Webinarene 

sendes kl. 08.15 til 09.00 på fredager i partallsuker og direktelink til webinarene 

finnes under Nettsider.   

 

Kunstig Intelligens i helsetjenesten 
Kunstig intelligens i helsetjenesten er nye nettsider om rammer for utvikling og 
bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. Sidene inneholder blant annet 
oversikt over relevant regelverk, nasjonale og internasjonale etiske 
anbefalinger, samt oversikt over miljøer for erfaringsutveksling. 
Nettsidene er laget i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-
helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn. Sammen med 
helsetjenesten ønsker vi å bidra til trygg utvikling og bruk av kunstig intelligens, 
og innholdet på sidene vil tilpasses i tråd med sektorens behov og 
tilbakemeldinger. Prosjekter som arbeider med kunstig intelligens og står fast i 
juridiske problemstillinger kan også få 1:1-veiledning. Les om dette på Prosess 
for å løse juridiske problemstillinger. 

 
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft  
Helsedirektoratet publiserte 1.januar Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. 

Dette pakkeforløpet skal implementeres både i spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten, og helsefellesskapene kan være en 

arena for å diskutere ansvarsplassering og organisering lokalt. Det er utarbeidet 

en nasjonal implementeringsplan for dette arbeidet. Lokale planer, avtaler, 

tilpasninger og ansvarsplassering blir svært viktig for å implementere 

pakkeforløpet i sykehusene og kommunene.  Mer informasjon finnes her: 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Helsedirektoratet på 

pakkeforlophjem@helsedir.no  

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie 
Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til 

kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk 

sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten. 

Målgruppen er sykepleiere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Dette er et sentralt satsningsområde i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. 

Lenken til tilskuddet finnes under Nettsider, se også 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kompetanseloft-2025/avansert-

klinisk-sykepleie-aks for ytterligere informasjon. 

Nettsider 

Digital hjemmeoppfølging:  

Erfaringer med samhandling 

og informasjonsdeling 

2022.pdf 

(helsedirektoratet.no) 

Sluttrapport fra nasjonal 

utprøving 2018-2021 - 

Helsedirektoratet  

Evaluering av utprøving av 

digital hjemmeoppfølging - 

Uio et al.pdf 

(helsedirektoratet.no) 

Digital hjemmeoppfølging: 

Webinarer - 

Ehealthresearch.no (NO) 

Frisklivssentraler: 

Frisklivssentraler - 

Helsedirektoratet  

Vitality: 

Pilotering av banebrytende 

prosjekt er i gang - 

Kompetansebroen 

Tilskudd 

Lønnstilskudd for utdanning i 

avansert klinisk sykepleie 

Etablering og utvikling av 

kommunale frisklivs-, lærings- 

og mestringstilbud 

Sekretariatsfunksjon for 

kommunene i helsefellesskap  

Lønnstilskudd for utdanning i 

avansert klinisk sykepleie  

Styrking av legevakttjenesten i 

distriktskommuner 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf
https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kunstig-intelligens
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kunstig-intelligens/regelverk/prosess-for-a-lose-juridiske-problemstillinger
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kunstig-intelligens/regelverk/prosess-for-a-lose-juridiske-problemstillinger
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft
mailto:pakkeforlophjem@helsedir.no
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kompetanseloft-2025/avansert-klinisk-sykepleie-aks
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kompetanseloft-2025/avansert-klinisk-sykepleie-aks
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf/_/attachment/inline/792abf3b-7381-4d39-9e11-5c6856cc3e70:e6d880661beb8d272a614e0291b8b774dc3fb0c9/Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20erfaringer%20med%20samhandling%20og%20informasjonsdeling%202022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:e0a162a93d09e83a5a4a5236ed8803b36551f5b0/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20Uio%20et%20al.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:e0a162a93d09e83a5a4a5236ed8803b36551f5b0/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20Uio%20et%20al.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:e0a162a93d09e83a5a4a5236ed8803b36551f5b0/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20Uio%20et%20al.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/digital-hjemmeoppfolging-sluttrapport-fra-nasjonal-utproving-2018-2021/vedlegg-og-lenker/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20UiO%20et%20al.pdf/_/attachment/inline/ff982d70-da1b-47b4-9c62-8cf9e0a67f1d:e0a162a93d09e83a5a4a5236ed8803b36551f5b0/Evaluering%20av%20utpr%C3%B8ving%20av%20digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging%20-%20Uio%20et%20al.pdf
https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer
https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer
https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer
https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler
https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler
https://www.kompetansebroen.no/pilotering-av-banebrytende-prosjekt-er-i-gang?o=vestfold
https://www.kompetansebroen.no/pilotering-av-banebrytende-prosjekt-er-i-gang?o=vestfold
https://www.kompetansebroen.no/pilotering-av-banebrytende-prosjekt-er-i-gang?o=vestfold
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-laerings-og-mestringstilbud
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-laerings-og-mestringstilbud
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-laerings-og-mestringstilbud
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-legevakttjenesten-i-distriktskommuner
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-legevakttjenesten-i-distriktskommuner
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Tilskudd for å styrke legevakttjenesten i små kommuner 

Regjeringen har vedtatt et tilskudd på 50 millioner kroner til kommuner som har rekrutteringsutfordringer i 
legevaktsordningen. Helsedirektoratet har utarbeidet tildelingskriterier for ordningen, som ble utlyst 30.03.22.  
  
De som kan søke tilskudd er kommuner i sentralitetsklasse 6 og som samtidig har befolkning < 5000, noe som 
innbefatter om lag 100 kommuner. Søknadsfristen er 18.05.22 og det anbefales at de enkelte kommunene 
søker om tilskudd i størrelsesorden 750 000 – 1 500 000 kroner. 
  
Formålet med tilskuddsordningen er å bedre rekrutteringen til legevaktsordningen. Så lenge formålet oppfylles 
legges det ingen sentrale føringer på hvilke tiltak kommunene benytter tilskuddsmidlene til. Lenken til 
tilskuddet finnes under Nettsider, se også 50 millioner for å styrke legevakttjenesten i små kommuner - 
Helsedirektoratet for mer informasjon.  
 
Lenke til tilskuddsordningen: Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner 

Nytt fra RHFene  

Helseplattformen 
En felles journal for kommune, fastlege og sykehus lanseres 30/4 i Trøndelag! Helseplattformen er navnet. De 

som starter opp er Trondheim Kommune inkludert legevakta, St Olavs hospital og ett fastlegekontor. 

Innføringsplanen er at flere kommuner, fastleger, avtalespesialister og alle HF i Midt-Norge kommer etter i de 

neste årene. Med Helseplattformen lanseres også en moderne innbyggerportal HelsaMi. Den blir tilgjengelig 

for alle innbyggere i Midt-Norge allerede fra starten. Helsefellesskapene i Midt-Norge følger spent med på 

lanseringen, og ser fram til samhandlingsgevinstene ved å ha felles journal, samt å kunne involvere og 

engasjere innbyggerne bedre. Mer informasjon på www.helseplattformen.no.  

 

 

 

Gikk du glipp av dette? 

• Nasjonalt senter for e-helseforskning arrangerer webinarserie om digital hjemmeoppfølging 
o Digital hjemmeoppfølging: Webinarer - Ehealthresearch.no (NO) 

• Nye retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring 

o Lansering av nye retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring - 

Helsedirektoratet 

• KS Nasjonal helsekonferanse: 

o https://www.dropbox.com/s/k7hunpbeijat3jc/Nasjonal%20helsekonferansev2.mov?dl=0 

• KS Nasjonal erfaringskonferanse: 

o Film: https://youtu.be/l2CXPXMJDMA 

o PRESENTASJONER 
 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/50-millioner-for-a-styrke-legevakttjenesten-i-sma-kommuner
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/50-millioner-for-a-styrke-legevakttjenesten-i-sma-kommuner
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-legevakttjenesten-i-distriktskommuner
http://www.helseplattformen.no/
https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/lansering-av-nye-retningslinjer-for-a-forebygge-og-behandle-underernaering
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/lansering-av-nye-retningslinjer-for-a-forebygge-og-behandle-underernaering
https://www.dropbox.com/s/k7hunpbeijat3jc/Nasjonal%20helsekonferansev2.mov?dl=0
https://youtu.be/l2CXPXMJDMA
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/MenuItems/52734/ContentPage/12358?lang=nb-NO&cur=NOK
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Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027 

 
Foreliggende dokumenter: 
Invitasjon til å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 - 2027.pdf 
 
Saksopplysninger 
 
I Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 varslet 
regjeringen ønsket om at neste nasjonale helse- og sykehusplan skal bygge på innspill 
fra helsefellesskapene. Dette er også en oppfølging av avtalen mellom KS og 
regjeringen om innføring av helsefellesskap av 23. oktober 2019.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har invitere helsefellesskapene til å komme med 
innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027. Invitasjonen er sendt til alle 
landets kommuner og til de regionale helseforetakene med bønn om at de regionale 
helseforetakene formidler invitasjonen videre til helseforetakene i sine respektive 
regioner. Det oppfordres til felles innspill fra kommunene og helseforetaket i 
helsefellesskapene, men det også er mulig å sende innspill hver for seg.  
 
Departementet anerkjenner at covid-19-pandemien har ført til at det varierer hvor langt 
de ulike helsefellesskapene har kommet i etableringen og i arbeidet med å planlegge 
og utvikle tjenester sammen. Departementet ber likevel om at innspill til neste 
nasjonale helse- og sykehusplan sendes innen 1. april 2022. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan legges frem hvert fjerde år og setter retning for 
utviklingen av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal blant annet bygge på de 
regionale og lokale utviklingsplanene i spesialisthelsetjenesten. 
 
 I 2020 fikk Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse i oppdrag å komme med en 
vurdering av tjenestens og egen måloppnåelse hvert år i planperioden. Nytt for den 
kommende helse- og sykehusplanen er at regjeringen ønsker at den også skal bygge 
på innspill fra de 19 helsefellesskapene mellom kommuner og helseforetak. 

file:///W:/POLITIKK/NASJONAL%20HELSE-%20OG%20SYKEHUSPLAN/Invitasjon%20til%20%C3%A5%20komme%20med%20innspill%20til%20Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%202024%20-%202027.pdf


Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 ligger det flere 
føringer for hvilke temaer som skal inngå i utviklingsplanene. Blant annet er det definert 
at man skal prioritere: 
 

- utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Planarbeidet skal være tuftet på felles planlegging og utvikling i 
helsefellesskapene.  

- barn og unge. 
- voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. 
- skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser skal prioriteres i 

dette arbeidet. 
- gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med 

kommunene. 

 

Vurdering 
Avdeling helse og omsorg har gjennomført en erfaringsutveksling i egne 
tjenesteområder. Disse ble lagt frem for Helse- og omsorgsutvalget som sak i 
desember 2021. Utvalget ba om at en uttalelse fra Saltdal kommune skal formidles til 
Helsefellesskapet i forbindelse med utformingen av den nye planen. 
 
De erfaringen som skal formidles er følgende: 
Kommunen støtter de innsatsområdene som er utpekt, og ønsker sterkt forbedringer i 
samhandlingen omkring felles pasienter som behandles både i helseforetaket og 
kommune. Dette må komme tydelig frem i den nye Nasjonale helse- og sykehusplanen 
2024-2027.  
Innspillene fra Saltdal kommune er basert på praktisk erfaring fra kommunal 
arbeidshverdag. 
 
Likeverdige partnere og betaling: Ordningen med at man bare har 1 døgn på å finne 
plass til pasienten etter ferdigbehandling bør revurderes. Betalingskrav etter varsel om 
utskrivningsklar må revurderes. Det oppleves som at man ikke er likeverdige partnere 
når den ene skal «bøtelegge» den andre part dersom man ikke klarer å ta hjem ferdig 
behandlede pasienter, som følge av kapasiteten i kommunen. 
 
Kommunikasjon-systematikk-samhandling: Kommunen ønsker tidligere dialog med 
sykehuset, ideelt ved innleggelse, men minimum tre dager før pasienten er tiltenkt 
utskrevet. I dagens situasjon opplever kommunen for dårlig koordinering og varsel.  
 
Det må skje kompetanseheving og standardisering av sykepleiesammenfatninger, som 
har for svak og varierende kvalitet i dag. Kommunen savner kommunikasjon rundt 
funksjonsnivå. Beskrevet funksjonsnivå fra sykehuset samsvarer ikke med kommunens 
vurdering av funksjonsnivå.  
Arbeidet med felles digital pasientjournal må sees i sammenheng med samhandling og 
pasientsikkerhet. 
Kommunen må ofte etterspørre opplysninger fra sykehuset. Pasienten kommer ofte 
hjem uten nødvendig utstyr/medisiner. Det skjer ofte utskrivelser på fredags 
ettermiddag og stadig hyppigere i helgene. Dette er ikke gunstig for kapasitet til 



oppfølging og tilgjengelige medisiner og utstyr. Det oppleves som at ansvaret for 
pasienten ikke tilhører sykehuset, men kommunen alene. 
 
Det må lages sterkere praksis og rutiner for god kvalitet i samarbeidet om pasientens 
helse, mellom kommunene og sykehuset og omvendt. Felles møter med pasient og 
pårørende tilstede kan være en god metodikk. 
 
Palliativt team er veldig imøtekommende og på tilbudssiden. Her kan man lære mye fra 
gode eksempler om godt samarbeid. 
 
Er det behov for opplæring i kommunen, så stiller sykehuset opp, men gjerne i 
etterkant av utskrivelse. Eventuelt kommer sykehuset ut på opplæring samme dag som 
pasient ankommer. Det hadde vært bedre om man fikk forberedt seg i forkant av 
utskrivelse. 
 
Kommunen opplever dessverre å ha kommet lengre bort fra NLSH i pandemien. 
Tjenestene savner de strukturerte samarbeidsmøtene som tidligere var mellom 
sykehus og kommunen sammen med nabokommunene. 
 
Tilbakemelding Rus/psykiatri: Det er ikke god nok samhandling omkring 
innleggelser. Tjenesten opplever enveiskommunikasjon (LAR). 
Psykoseteam fungerer bra. Bra nettverk rus/psyk i saltenkommunene via Digi-pro. 
(Bodø kommune er dessverre ikke med i dette).  Man opplever at psykiatrien henger 
noe etter i bruk av pasientsystemene til dokumentasjon og kommunikasjon og i 
kommunikasjon med kommunens Tildelingskontor. Pasienter blir ikke meldt innlagt eller 
utskrivningsklare. 
 
Tilbakemelding fra leger, laboratoriet, helsestasjon: Det er viktig at kommunene er 
en aktiv og likeverdig samarbeidspartner med Nordlandssykehuset i Helsefellesskapet. 
 
Samarbeidet med Barne- og ungdomspsykiatrien er ikke tilfredsstillende. Man savner 
arbeidet i familiemøtene når BUP kom ut i kommunene. Andre samarbeidsstrukturer er 
fjernet.  
 
Noen avdelinger innen helseforetakene samarbeider godt med kommunene 
(psykoseteam, palliativt team, hygienesykepleier). Andre samarbeider mindre godt, 
men kan likevel være tilgjengelig for rådgiving.  
Ellers er det slående at pandemien har videreutviklet samarbeid mellom kommuner, 
mellom kommuner og statsforvalternivå, men i mindre grad mellom kommunen og 
helseforetaket. 
 
 

Ivaretagelse medvirkningsråd Saken har indirekte betydning for ansatte, men ikke 
direkte betydning. 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen Flyttingen av flere oppgaver til 
kommunene fra helseforetakene har stor betydning. Det krever økte kommunale 
ressurser. 
 



Folkehelse – konsekvenser Det har stor betydning for innbyggerne at de får riktig og 
trygg helsehjelp, noe som kan fremmes ved god samhandling mellom samarbeidende 
aktører. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Erfaringene fra Avdeling helse og omsorg sendes til Helsefellesskapet og bes 
innlemmet i felles innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027. 
 
 
Helse og omsorgsutvalgs behandling i møte den 02.02.2022: 
Tilføye til innspill følgende setning: 

Saltdal kommune er opptatt av at de prehospitale tjenestene opprettholder dagens kapasitet og 
kvalitet. 

 

Enstemmig vedtak 

Erfaringene fra Avdeling helse og omsorg sendes til Helsefellesskapet og bes innlemmet i 
felles innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027. 
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Ukrainske flyktninger- Behov for dialog og koordinering med kommunene på 
kapasitet, organisering og logistikk  

 
Nordlandssykehuset HF forbereder nå mottak av ukrainske flykninger. På de fleste områder må dette 
arbeidet skje i nært samarbeid med kommunene og deres koordinatorer, fastleger og helsekontor. Det 
er først og fremst plikten til tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging som må ha 
fokus jfr. Forskrift om tuberkulosekontroll som sier at flyktninger og asylsøkere skal undersøkes 
innen fjorten dager etter innreise. Med det antall flyktninger som vi forventer kommer, vil dette 
kreve god logistikk. Det er per tiden kommunene som har best oversikt over antall ankomne 
flyktninger og kan gi Nordlandssykehuset informasjon for kapasitetsberegning og planlegging av 
våre tjenester.  
   
I Nordlandssykehuset planlegger vi å gjennomføre tuberkuloseundersøkelsene på følgende vis: 

1. Røntgen Thorax 
 Gjennomføres på ettermiddags- og kveldstid, utover normalt program. 
 Gjennomføres puljevis. Bodø kan undersøke inntil 100 personer per dag og Lofoten og 

Vesterålen kan undersøke inntil 30 personer per dag. Det kan kun være 10 personer 
inne i ventearealene samtidig. Dersom flykningene ankommer med buss, kan dette 
organiseres via koordinator som følger inn til undersøkelse.   

 Kommunene som henviser flyktninger til røntgenundersøkelse for tuberkulose må 
sende elektronisk henvisning. NB! Personen må ha fått D-nummer før henvisning 
sendes.  

 Kontaktpersoner i Nordlandssykehuset HF for røntgenundersøkelser: 
o Bodø  

May-Lise Hansen; May-lise.Hansen@nordlandssykehuset.no Telf.nr: 75571399 
og Line H Sivertsen Line.Horn.Sivertsen@nordlandssykehuset.no Telf.nr: 
75571006 

o Vesterålen  
Merete Fredriksen; Merethe.Liland.Fredriksen@nordlandssykehuset.no Telf.nr: 
47515377 

o Lofoten  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205
mailto:May-lise.Hansen@nordlandssykehuset.no
mailto:Line.Horn.Sivertsen@nordlandssykehuset.no
mailto:Merethe.Liland.Fredriksen@nordlandssykehuset.no
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Frode Kristiansen; Frode.Kristiansen@nordlandssykehuset.no Telf.nr: 
776060177 

 
2. IGRA-test (blodprøve for tuberkulose) 

 Nordlandssykehuset HF har kapasitet til å gjennomføre inntil 200 analyser per uke (inntil 
40 per dag). 

 Da IGRA-testen skal gjennomføres på barn mellom 6 mnd. og 15 år, er det viktig å få 
avklart hvilke kommuner som kan utføre testen selv, og hvilke som ikke har muligheten 
og/eller kompetanse. Nordlandssykehuset har behov for slik oversikt raskt slik at dette 
kan følges opp gjennom videre koordinering. 
Nordlandssykehuset kan tilby å reise ut til kommuner i Lofoten og Salten for å 
gjennomføre testing, der kommunen ikke har kompetanse eller utstyr til å gjennomføre 
det selv. Det forutsettes da at det samles en gruppe av pasienter som kan testes 
samtidig. I Vesterålen er denne muligheten svært begrenset pga. manglende ressurser i 
lab her. 

 Kontaktpersoner i Nordlandssykehuset for laboratorietjenester: 
o Bodø - Tove Hvassing; Tove.Hvassing@nordlandssykehuset.no  

Telf.nr: 75570799 
o Lofoten - Linda Ness; Linda.Helen.Ness@nordlandssykehuset.no  

Telf.nr: 75572051 
o Vesterålen - Lisa B. Haug; Lisa.Berle.Haug@nordlandssykehuset.no  

Telf.nr: 75572538 

 
Logistikk og koordinering 
Nordlandssykehuset har behov for en kontaktperson i hver av de 20 kommunene i vårt nedslagsfelt. Det 
naturlige kontaktpunktet vil være kommunens flyktningekontakt eller den personen som fyller denne 
funksjonen. Dette vil også gjelde for de kommunene som ikke mottar flyktninger da vi allerede ser at 
flyktninger kommer direkte til familie og kjente utenom offisielle mottak, og disse vil ha behov for 
samme tjeneste. Vi ønsker å etablere et nettverk med disse kontaktene for å dele informasjon og 
planlegge tuberkuloseundersøkelsene på en best mulig måte. Det blir viktig å planlegge for: 
 
Koordinert transport 

 Logistikk og transport av flyktningene til de respektive sykehusene, inkludert venting før/etter 
gjennomført røntgenundersøkelse. Som sagt er det kun kapasitet til å ha inntil 10 personer i 
ventearealene på røntgenavdelingene samtidig. 

Ivaretakelse av pårørende 
 Under røntgen undersøkelse må barn som pårørende, ivaretas mens familie er inne til 

undersøkelse.  
 
Behovet for forståelig informasjon og tolk 

 I Nordlandssykehuset vil det utformes plakater med bilder og beskrivelser på ukrainsk om 
hvordan undersøkelsen gjennomføres. Vi har også mulighet til å endre språk på våre 
røntgenmaskiner. Det vil legges til rette for å ha tilgjengelig tolk i tillegg.  

 Vi minner om at informasjon om tuberkuloseundersøkelse finnes her på flere språk hos FHI og 
kan være til god nytte på mottakene og før undersøkelsene iverksettes. 

 Det blir viktig å informere om at det er trykt å komme til Norge med tuberkulose og at alle vil bli 
ivaretatt og har rett på behandling. 

mailto:Frode.Kristiansen@nordlandssykehuset.no
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/hvis-du-har-en-positiv-igra-test/
mailto:Tove.Hvassing@nordlandssykehuset.no
mailto:Linda.Helen.Ness@nordlandssykehuset.no
mailto:Lisa.Berle.Haug@nordlandssykehuset.no
https://www.fhi.no/publ/2015/informasjonsmateriell-for-tuberkulo/
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Videre koordinering og møtepunkter mellom tjenestenivåene 
Det ble avholdt et kort møte torsdag 24. mars mellom Nordlandssykehuset HF og vertskommunene. Det 
ble avtalt videre møter for koordinering, Nordlandssykehuset HF tar initiativ til nytt møte i uke 13, 
fredag 1. april kl 14-15. Det sendes ut møtelink til alle kommunene. Det er fint om vi har med oss de som 
koordinerer tjenestene både i kommuner og sykehuset.  
  
Påminnelse om screening for MRSA, ESBL og VRE hos flyktninger 
Nordlandssykehuset har nå oppdatert flytskjema for screening av multiresistente mikrober. I tillegg til 
personer som har vært i flyktningleir/asylmottak har vi nå inkludert personer som har vært på flukt.  
Dette innebærer at flyktninger som har behov for videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten første 12 
måneder etter ankomst fyller kriteriene for screening uavhengig av om de har vært i flyktningleir eller 
bodd i asylmottak.  Dette inkluderer også alle gravide.  
 
Nordlandssykehuset HF ber derfor om at screening utføres når pasienten henvises. 
Nordlandssykehusets flytskjema screening MRSA, ESBL og VRE finner dere som vedlegg. Generelt om 
smittevern ved mottak av flyktninger i sykehus i Helse Nord vedlegges også. 
Unntak: Det er IKKE nødvendig med screening før den rutinemessige screeningen for tuberkulose med 
røntgen Thorax eller dersom IGRA-test må tas på sykehuset. 
 
Generelt om smitte ved tuberkulose 
Lungetuberkulose regnes vanligvis som en lite smittsom sykdom. Man skal oppholde seg i taleavstand til 
en tuberkulosesyk person i 8 timer eller mer, før det utgjør en reell smitterisiko. Nærkontakter, og særlig 
personer i samme husholdning er derfor mest utsatt for smitte. Det er ikke behov for forsterkede 
smitteverntiltak i omgang med ukrainske flyktninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Trude Kristin Kristensen 
Avdelingsleder 
Samhandlingsavdelingen 
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Samhandling i 
Helsefellesskap

Steigen og Hamarøy kommune 10.november 2021
v/ samhandlingssjef Trude Kristensen 



Bakgrunn
Samhandlings- og bærekraftreform med krav om mer 
sammenhengende helse- og omsorgstjeneste 



• Økonomiske virkemiddel: ISF, medfinansiering, overliggerdøgn 
(utskrivningsklare pasienter) etc. (Korttidseffekter)

• Rettslige virkemidler: Helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i 
kraft 1. januar 2012,plikt til tjenesteavtaler, etablering av Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO), Spesialisthelsetjenesteloven m.fl. 

• Faglige virkemidler: Helhetlige pasientforløp og forebygging, 
kommunenes kompetansebygging, brukermedvirkning, flerfaglig team, 
IKT og kunnskapsdeling, fastlegens rolle, intern samhandling i sykehus. 

• Organisatoriske virkemidler: Implementering av faglige virkemidler, 
ulike samhandlingsprosesser og arena, strategiske prosesser i 
samarbeidet.

Virkemiddel for implementering av reformen



• Avtalene bidrar ikke til vesentlige endringer i opplevd samarbeid for 
utvikling. 

• Hvem har definisjonsmakten er utfordret? – Behov for likeverdig partnerskap og 
mer dialog om pasientforløp.

• Asymmetri med bakgrunn i informasjonsflyt og ledelsesforankring er en 
utfordring. – ønske om økt samordning og informasjonsdeling kommunene i mellom.

• Innsikt i hverandres tjenester utfordreres. -Hvordan konfererer vi i 
endringsprosesser? 

Evalueringer for veien videre:
Ref. Forskningsrådet, Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM), 
2016



• Vi har etablert god samhandlingskultur, og ønsker felles forståelse for 
hva vi skal samhandle om og hvordan vi skal gjøre det.

Viktig! Å erkjenne at et godt og tillitsfullt samarbeid opparbeides og utvikles over tid.

• Vi skal møtes som likeverdige partnere og arbeidet skal være 
forpliktende innenfor konsensus. Det kan kreve ytterligere samordning 
og at kommunene må la seg representere av andre kommuner i 
samarbeidet. 

• Skille mellom strategi og fag og sørge for forankring av felles enighet 
gjennom konsensus. 

Hvor vil vi? Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023



Nasjonal helse- og sykehusplan
2020-2023



• Pasientene er aktive deltakere i den helsehjelpen de mottar
• Pasientene opplever sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og 

kommuner
• Sårbare pasienter opplever at tjeneste opptrer i team rundt dem
• Pasientene opplever en sammenhengende akuttmedisinsk kjede der innsats settes 

tidlig inn og informasjonen følger pasienten hele veien
• Pasienter møter i større grad spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv
• Pasientene opplever at bruk av våre felles helsedata ved hjelp av teknologi, gir 

bedre og mer presis helsehjelp
• Helsepersonellet jobber i team rundt pasienten, utvikler tjenesten i tråd med 

kunnskap om hva som virker og utnytter mulighetene som teknologien gir.
• Lederne gjennomfører endringene som mål – i godt samarbeid med de ansatte
• Vi lærer av hverandre

Målsetninger – Pasientens helsetjeneste



Hva som ønskes/målsetninger Hvordan oppnå/virkemiddel Tiltak/prioriteringer

Eksempel: Helhetlige og sammenhengende tjenester



Helseforetak og kommuner 
skal i helsefellesskapene 
planlegge og utvikle tjenester 
for pasienter som trenger 
tjenester fra begge nivå. 

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

Stortinget vedtok i vår 
lovforslag lag om å justere 
lovbestemmelsen om 
samarbeidsavtalene i tråd 
med dette. 

Det skal planlegges bedre - sammen



• Ambisjonen om felles planprosesser 
i helsefellesskapene er innovativt og 
svært krevende grep. Krever gode 
strukturer og løpende dialog om 
hverandres tjenester. 

• Nytteverdi i samhandlingsprosjekt 
må være tydelig og konkret.

• Hdir må møte behov i kommuner og 
helseforetak om nasjonal 
tilrettelegging. 

Et oppdrag som vil kreve oss



Kan deles i fem hovedkategorier: 
1. Gjennomføring av oppdrag, jf. 23 

oppdrag fra HOD til Hdir 
2. Utøvelse av myndighetsoppgaver (for 

eksempel forvaltning av 
finansieringsordninger, faglig normering 
og etablering av digitale fellesløsninger)

3. Videreutvikling av politikk 
(rammebetingelser) med relevans for 
helsefellesskapene

4. Utveksling av erfaring mellom 
helsefellesskapene

5. Informasjon til helsefellesskapene

Nasjonale, regionale og kommunale tiltak:



• Strategi: Bruk av handlingsplan og partnerskapserklæring for avklaring av 
satsningsområder. Revisjon av tjenesteavtaler blir viktig. Nivå 3 må utvikles.

• Helsefellesskapene bør konsentrere sin planlegging og tjenesteutvikling om de 
pasientgruppene hvor behovet for samhandling er størst. Identifisering. (Her kan det 
være ulikt syn på hvilke gruppe som har størst samhandlingsbehov, eller hvilke kapasitet og kompetanse som 
trengs på lang og kort sikt). 

• Hvordan gi tilbakemeldinger når ting ikke fungerer/er bra nok? Samarbeidskultur- 
og klima. (Dette kan gjelde tjenesteavtalene, kontaktlege, koordinator, individuell plan og koordinerende 
enheter i både spesialisthelsetjenesten og kommunene). 

• Utvikle felles forståelse for fokus. Forsøke å stimulere til å møte omstillingsbehovet 
frem mot 2030. Hvis mulig synliggjøre mulighetsrom innenfor regelverk.

Samhandling i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og 
Salten



Partnerskapsmøtet 2021



Samarbeidsavtaler og 
tjenestemodeller

Tjenesteavtaler og tjeneste modeller i helsefelleskapene ses i 
sammenheng…

Revisjons av ny veileder for tjenesteavtaler ferdig 2022?



Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak:





Finner vi mulighetsrommet uten tett dialog?



Tjenestemodeller på tvers
Praktisk
Enkelt
Nyttig
Tilrettelegge

Klinisk samhandling 
mangler en arena



Kommunene 
behandler tilslutning 

til helsefellesskap 
2020/2021

Ønske om kommunal 
samhandlingssjef

2022? 

Første 
partnerskapsmøte 

med foretak og 
kommuner 2021

- Skille strategiske 
saker og fag

 Opprette strategiske 
samarbeidsutvalg

- Fastleger og 
brukerrepresentasjon

Klargjøre 
satsningsområder og 

faglige/kliniske 
samarbeidsutvalg 

(FSU). 
2022

Utarbeide/revidere 
tjenesteavtaler som 

er i tråd med 
tjenestemodeller på 

tvers.
2022

Milepælsplan 2021-2022:


