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Hva innebærer det å være (i) et HELSEFELLESSKAP ?
- hensikt og mål; hvorfor gikk vi for denne modellen?

Bakgrunn – nasjonal helse- og sykehusplan
Struktur – hvorfor helsefellesskap?
Innhold – prioriterte grupper
Mål og Resultater



Prosessen knyttet til ny nasjonal helse- og 
sykehusplan



Hovedprinsipper i avtalen om 
etablering av helsefellesskap

• Tydeligere samarbeidsstruktur

• Bedre felles planlegging

• Økt samordning

• Bedre beslutningsprosesser

• Sekretariat

• Tydelige prioriteringer

• Felles virkelighetsforståelse

• Lokale tilpasninger

• Innspill til neste Nasjonale helse-
og sykehusplan



Nov. 2018: KS Landsstyre gir innspill til Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020 - 2023: 

Landsstyret i KS ser at det er store variasjoner i hvordan det samarbeides om 

planarbeid, strategiske valg og gjennomføring av konkrete tiltak, og mener at 

planarbeid må styrkes og samarbeidsavtalene må forenkles og videreutvikles.

Landsstyret i KS mener at ved oppgaveoverføring fra sykehus til kommuner er det 

avgjørende med gode prosesser og god dialog for å lykkes.

Landsstyret i KS mener at samarbeidsutvalgene bør videreutvikles til en 

møteplass som egner seg for et slikt utviklingsarbeid.



Struktur – hvorfor helsefellesskap?
Avtale mellom KS og regjeringen



En tydeligere samarbeidsstruktur

• Allerede etablerte samarbeidsstrukturer skal 
legges til grunn.

• Rette folk møtes på rett nivå med rett 
kompetanse og rett myndighet.

Helsefellesskap



Videreutvikling av 
samarbeidsutvalg

Respekt for 
ulikhet i kultur og 

styringslinjer

Samordning

Møtes på samme 
nivå Lokale løsninger



Felles virkelighetsforståelse – Likeverdige partnere

• Avtalen vektlegger betydningen av samarbeide og 
utveksling av analyser og styringsinformasjon mellom 
sykehus og kommuner

• Regjeringen  skal tilrettelegge for at det fremskaffes 
bedre:

– Styringsinformasjon

– Framskrivningsverktøy

– Prediksjonsverktøy



Bedre beslutningsprosesser

• Det ønskes mer forpliktene beslutningsprosesser i 
samarbeidet.

• Konsensusbeslutninger bør tilstrebes

• Eks totrinnsmodell:

– Først sak oppe til diskusjon/drøfting 

– Deretter forankring «hjemme»

– Vedtak i neste møte
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