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Regjeringen og KS deler målet om å skape mer sammenhengende og bærekraftig 

helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Regjeringen og KS ønsker at kommuner og helseforetak skal se hverandre, ikke 

som parter, men som likeverdige partnere med felles eierskap og ansvar for 

pasientene. Regjeringen og KS ønsker derfor at helseforetak og kommuner 

sammen etablerer helsefellesskap. I helsefellesskapene møtes representanter fra 

helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere for å planlegge og utvikle 

tjenestene sammen.
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Fra Avtale mellom regjeringen og KS om innføring av helsefellesskap for å 

skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste, 23.10 2019
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Skape verdi for pasientene
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Felles planlegging
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What?! You guys are 

building a tunnel?

What?! You guys are 

building a bridge?



Noen aktuelle spørsmål:

• Hvordan skal planlegging og involvering foregå?

• Hvordan få en felles virkelighetsforståelse?

• Hvordan fordele kostnader og gevinster?

• Hvordan etablere felles prosjekt?

• Hvordan gå fra prosjekt til drift?
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Kultur for samarbeid
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Det aller viktigste i et 

helsefellesskap er å skape 

en god kultur for 

samhandling. Skal vi 

lykkes med å bli et godt 

partnerskap, må vi ville 

hverandre vel, og spille 

hverandre gode. 

- Helsefellesskapet i nordre 

Trøndelag
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Kommunene spesielt opplever at 

partnerne må arbeide mer for å utvikle 

felles samhandlingskultur. Partnerne må 

forstå hverandres utfordringsbilde, samt 

hvilke utfordringsbilder som er felles. 

Partnerne må videre klare å forenes rundt 

samfunnsoppdraget, til tross for ulike 

perspektiver og oppgaver

– Helsefellesskap Innlandet

Gjennomgående oppleves det som nyttig 

med felles fora der ulike problemstillinger 

kan drøftes, men det er behov for å jobbe 

mer med gode prosesser og kultur for 

samhandling. Det er behov for bedre 

kjennskap til hverandres tjenester og for å 

utvikle felles språk og 

virkelighetsforståelse rundt felles 

utfordringer

- Helsefellesskapet mellom St. Olavs 

hospital HF og kommunene 

Partnerne har varierende kjennskap 

og forståelse av hverandres 

forutsetninger, roller, oppdrag, behov 

og utfordringer. Samarbeid og 

møtearenaer i helsefellesskapet er 

tiltaket og bør utvides til i større grad, 

gjelde operativt helsepersonell.

- Helsefellesskapet Agder

Partnerne i helsefellesskapet står et 

stykke fra hverandre når det gjelder 

forståelse og kunnskap om 

hverandres utfordringer/ muligheter

- Helsefellesskapet Troms og Ofoten



Deling og læring på tvers av 

helsefellesskap 
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Oppsummert:

• Skape verdi for pasientene 

• Planlegge bedre sammen

• Kultur for samarbeid – på alle nivå

• Dele kunnskap og erfaringer – lære på tvers av helsefellesskap
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