
 

 

Partnerskapsmøtet 2022 
 

Møtedato: Torsdag 24. februar 2022, kl. 09.00 – 16.00 
Sted:           Digitalt møte - Teams  

 

Kl. 09.00 – 12.00    Møteleder: Rådmann i Måsøy Bernth R. Sjursen 
 
Del 1: ÅPNING OG INNLEDENDE FOREDRAG 
        
09.00 – 09.20 Velkommen til møtet! 

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og statsforvalter Elisabeth 
Vik Aspaker i Troms og Finnmark. 

 
09.20 09.40 Fra fragmenterte til helhetlige helse- og omsorgstjenester. 

Forventninger til helsefellesskapet 
Kjell Magne Johansen – leder brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 

Hva er viktig for ungdom?  
Miriam Thi F. Berglen - leder og Erik Karlstrøm - nestleder Ungdomsrådet i  

Finnmarkssykehuset HF 

 
09.40 -10.00 Helse – og omsorgsdepartementes forventninger til de nye 

helsefellesskapene 
Karl Kristian Bekeng, Statssekretær   
 

 
10.00 – 10.15 Pause 
 

10.15 – 10.35 Hvordan skal helsedirektoratet bidra opp mot 
Helsefellesskapene 

 Astrid Nylenna, fagsjef i Helsedirektoratet 

 
10.35 – 10.50 Hva håper kommunesektoren vi skal oppnå gjennom 

helsefellesskapene? 
 Kari - Anne Opsal, styreleder KS Troms og Finnmark 

 



10.50 – 11.05 Hvorfor blir fastlegenes nye rolle så viktig for 
helsefellesskapet? 

 Anette Fosse, avdelingsleder Nasjonalt senter for distrikts medisin NSDM 

 
11.05 – 11.20  Pause 
 
11.20 – 12.00 Sofadialog med styreleder i Finnmarkssykehuset, 

kommunene og pasient- og brukerombudet i Finnmark. 
 Styreleder i Finnmarkssykehuset, Lena Nymo Helli  
 Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF, Siri Tau Ursin 
 Rådmann i Lebesby kommune, Harald Larssen 

Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Mette Eriksen 
 Kommunikasjonssjef/dialogleder Finnmarkssykehuset HF, Eirik Palm 
 

12.00 – 12.15         Presentasjon av prosjektet: «Lys mellom husan» 
  
 Konkurransen om innbyggere og kompetanse øker. Vi skal 

inspirere og skape stolthet, stabilitet – og kanskje vekst.  
Aleksander Johansen og Roger Finjord Finnmark fotballkrets  
 
 

12.15 Lunsj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kl. 13.00 – 16.00 
 
Del 2: SAKSFREMLEGG, DRØFTING OG BESLUTNING 
 
Saksliste 
 

Sak 1/2022 Konstituering Partnerskapsmøtet 2022  

Sak 2/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 3/2022 Vedtekter for Helsefellsskapet Finnmark 

Sak 4/2022  Rásttigáisáerklæringen – Partnerskapserklæring for 
Helsefellsskapet Finnmark 

 
Sak 5/2022  Handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SU) for 

perioden 2022-2023. 
 
Sak 6/2022 Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon – finansiering. 
 
Sak 7/2022  Oppnevning til Strategisk samarbeidsutvalg,    ---valg av 

leder og nestleder 
 

Sak 8/2022 Revidering av strategisk utviklingsplan, Finnmarkssykehuset 
HF 

 
Sak 9/2022 Invitasjon til innspill Nasjonal helse- og sykehusplan  
 (NHSP) 2024 – 2027. 
Sak 10/2022 Dato for partnerskapsmøtet 2023 



 

 

 

Sak:  01/2022 

Tittel:  Konstituering Partnerskapsmøtet 2022 

Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Møtedato: 24. februar 2022 

 

 

I oktober 2019 inngikk regjeringa en avtale med KS om innføring av helsefellesskap 

mellom landets helseforetak og kommunene i opptaksområdet for å skape en mer 

sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Regjeringen og KS ønsket med denne 

avtalen at kommuner og helseforetak skal se hverandre, ikke som parter, men som 

likeverdige partnere med felles eierskap og ansvar for pasientene. På bakgrunn av dette 

ble avtalen signert, og det etableres i 2021 helsefellesskap mellom alle landets 

kommuner og de respektive19 helseforetakene som kommunene hører til under.  I 

helsefellesskapene vil representanter fra helseforetak, kommuner, lokale fastleger og 

brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Styret i 

Finnmarkssykehuset HF har sammen med samtlige 18 kommuner i 

Finnmarkssykehusets opptaksområde gitt sin tilslutning til opprettelse av 

helsefellesskapet. Helsefellesskapet Finnmark er etablert!  

 

Ved møtestart tas et opprop for registering av stemmeberettigete deltakere.  

 

Når man går fra å være parter til partnere betyr det også at man går fra å fatte vedtak 

om beslutninger, til å ha en konsensusbasert beslutningsprosess. I praksis betyr dette at 

man i helsefellesskapet skal komme frem til konsensus mellom 18 kommuner og ett 

helseforetak. Dette vil la seg gjøre, men det krever at man har gode vedtekter, et godt 

sekretariat og ikke minst; at man bygger videre på en god samhandlingskultur.  All 

saksbehandling vil skje under prinsippet om konsensus som forplikter partene, slik at 

helsefellesskapets intensjon gjennom partnerskapsmøtet kan realiseres i det kommende 

års samhandling. 



 

Konsensusbeslutninger vil skje på følgende måte: 

- Partnerskapsmøtet har oppnådd konsensus når alle stemmeberettigede i møtet 
har gitt sin tilslutning til innstilling, alternativt til nytt forslag i den aktuelle saken 

- Partnere som er usikre rundt en konsensusbeslutning kan velge å stille seg bak 

beslutningen, men kreve å få protokollert en stemmeforklaring 

- Ved avstemning ber møteleder medlemmene som er enige i innstilling til 

konsensus forholde seg i ro. I digitale møter betyr dette at medlemmene 
forholder seg i ro, og ikke skriver i chatten 

-   Møteleder ber medlemmer som er uenige i innstilling til konsensus vise med 

stemmetegn(håndsopprekning). I digitale møter avgir man stemme ved å skrive 
kommunenavn /navn på helseforetak, og mot i chattefeltet 

-  I digitale møter skal saken man stemmer over skrives i chatten slik at partnerne 
ser tydelig hva man skal beslutte 

- Møtesekretariatet er ansvarlig for å påse at stemmegivningen skjer etter vedtatte 

retningslinjer samt for opptelling av stemmer 

- Dersom konsensus ikke oppnås vil saken måtte sendes tilbake til sekretariatet for 

oppfølging eller avsluttes 

Helsefelleskapene er bygget på likeverdighet og et partnerskap mellom 

Finnmarkssykehuset t HF og 18 kommuner i Finnmarkssykehuset HF`s opptaksområde. 

Oppnåelse av konsensus fordrer grundig behandling av partenes betraktninger og 

synspunkter.  Så snart en beslutning er fattet, er det viktig å stole på partenes intensjon 

når vedtaket er fattet, særlig i saker hvor man i utgangspunktet har hatt en dissens. 

 

Avstemning i møtet vil skje på følgende måte: 

  - Møteleder ber medlemmer som stemmer for forslag til vedtak forholde seg i ro.   

  - Møteleder ber medlemmer som stemmer mot forslag til vedtak registrere dette 

med navn + kommune, eventuelt navn + FIN, i dialogfeltet for Teamsmøtet. 

 

Partnerskapsmøtet velger møteleder og sekretariat. Følgende er 

foreslått som møteleder: Adm. direktør FIN HF Siri Tau Ursin. Følgende er foreslått   

som møtesekretariat: Fagansvarlig tilrettelagte tjenester Hammerfest kommune Gyri 

Krog og samhandlingssjef Finnmarkssykehuset HF Siw Blix.  

 

Forslag til vedtak:  

 

1. Som møtes leder foreslås adm. direktør FIN HF Siri Tau Ursin 

2. Som møtesekretariat velges fagansvarlig tilrettelagte tjenester Hammerfest 

kommune Gyri Krog og samhandlingssjef Finnmarkssykehuset HF Siw Blix. 

3. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til avstemningsmåte.  



Sak:  02/2022 

Tittel:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Møtedato: 24. februar 2022 

 

Invitasjon og påmelding til digitalt møte, inkludert program og påmeldingsinformasjon, 

ble sendt ut 12.januar 2022 samt påminning 24. januar 2022. Sakspapirer og 

oppkoblingsinformasjon ble sendt ut til påmeldte 17.02.2022.  

 

Forslag til vedtak: 

1.  Innkalling godkjennes. 

2. Saksliste godkjennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sak:  03/2022 

Tittel:  Vedtekter for helsefellesskapet Finnmark 

Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Møtedato: 24. februar 2022 

 

Foretaksledelsen ved FIN HF fikk forslaget til vedtekter fra arbeidsgruppen nedsatt av 

overordnet samarbeidsorgan (OSO) tilsendt pr. e-post den 26.12.2021. OSO hadde saken 

oppe på møtet 13.12.2021 hvor kommunene er representert og hvor man enstemmig 

tilsluttet seg vedtektene.  

 

Forslag til vedtekter gjennomgås av kommunedirektør Bente Larssen Porsanger 

kommune og godkjennes i møtet.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til vedtekter for Helsefellesskapet 

Finnmark.  

2. Partnerskapsmøtet ber om at Strategisk samarbeidsutvalg følger opp eventuelle 

behov for justeringer, jfr. § 5 Endringer i vedtektene.  

 

Vedlegg 1: Forslag til vedtekter for Helsefellesskapet Finnmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



           FORSLAG 

HELSEFELLESSKAPET FINNMARK 

 
 

 

 

Vedtekter for Helsefelleskapet Finnmark 

(Finnmarkssykehuset HF, kommunene, brukerrepresentanter og 

fastlegerepresentanter i lokalsykehusområdet) 

§ 1 Formål 

Helsefellesskapets formål er å skape sammenhengende og bærekraftige helse- og 

omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten. Gjennom å utvikle et velfungerende partnersamarbeid mellom 

kommuner, Finnmarkssykehuset HF, fastleger og brukere skal helsefellesskapet legge til 

rette for gode og sammenhengende pasientforløp og være i tråd med gjeldene 

tjenesteavtaler signert av partnerne. 

Helsefelleskapet skal sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og 

omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de 

tjenester som omfattes av helsefellesskapet. Helsefellesskapet skal bidra til at den samiske 

befolkningen får likeverdige helsetjenester. 

Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et 

viktig fundament for samhandlingen. 

§ 2 Helsefellesskapets oppgaver 

I tråd med formålet skal helsefelleskapet bygge på følgende prinsipper: 

En tydeligere samarbeidsstruktur: Helsefellesskapet består av en tredelt struktur: et dialog- 

/ partnerskapsmøte, et strategisk samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg. 

Brukerrepresentant og fastlegerepresentant som har en rolle i samarbeidsstrukturen skal 

involveres på alle nivå, både i det strategiske arbeidet og i utvikling av konkrete prosedyrer. 

Bedre felles planlegging: 

Samarbeidspartnerne i helsefellesskapet skal sammen planlegge og utvikle tjenester for 

pasienter som trenger tjenester fra begge nivå, gjennom å etablere konkrete avtaler om 

hvordan man skal drive utvikling og planlegging av tjenestene. 

 



HELSEFELLESSKAPET FINNMARK 

 

 

Bedre beslutningsprosesser: 

Den formelle beslutningsmyndigheten ligger i Finnmarkssykehuset HF og kommunene. 

 

§ 3 Budsjett 

Helsefellesskapet har ikke eget budsjett. Finnmarkssykehuset HF og kommunene bærer selv 

sine egne kostnader. 

Kommunene og Finnmarkssykehuset HF oppretter egne driftsbudsjetter for ett felles 

samhandlingssekretariat. 

§ 4 Helsefellesskapet–Representasjon og organisering 

§ 4.1 Overordnet samarbeidsarena 

§ 4-1.1 Dialogmøtet  

Dialogmøtet er en ikke-formalisert samhandlingsarena hvor styreleder i Finnmarkssykehuset 

møter Ordfører/varaordfører (politisk representasjon). Her vil overordnede politiske mål og 

prioriteringer–både nasjonalt og regionalt-diskuteres og gjennomgås. 

Brukerrepresentant og pasient- og brukerombudet stiller fast i Dialogmøtet, og har rett til å 

uttale seg. Innkalling skjer likt med øvrige deltakere i Dialogmøtet, gjennom invitasjon fra 

programkomite. 

Kommunedirektører, administrerendedirektør Finnmarkssykehuset HF, leder for Strategisk 

samarbeidsutvalg inviteres til Dialogmøtet, men da som tilhørere for å fange styringssignaler 

om mål og rammer. Det samme gjelder observatører i Strategisk samarbeidsutvalg. 

Dialogmøtet vil være et offentlig og åpent møte, som skal være tilgjengelig for alle 

interesserte på nett. 

Det utarbeides et årlig program for Dialog- og Partnerskapsmøtet, og disse skal finne sted 

samme dag. Strategisk samarbeidsutvalg ved lederer ansvarlig for utarbeidelse av program 

og innkalling. 

 

§ 4-1.2 Partnerskapsmøtet 

Partnerskapsmøtet er et formelt møte mellom administrerende direktør ved 

Finnmarkssykehuset og kommunedirektørene. Dette er det øverste organet hvor 

administrativ toppledelse i Finnmarkssykehuset og kommunene møtes. 

Brukerorganisasjoner, fastleger / kommuneleger og Strategisk samarbeidsutvalg deltar som 

observatører med talerett. 
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Møtet vil være et offentlig og åpent møte, som må være tilgjengelig for alle interesserte på 

nett. 

Partnerskapsmøtet skal sikre en overordnet ledelse av Helsefellesskapet. Partnerskapsmøtet 

skal forankre overordnet retning og rammer for arbeidet i Helsefellesskapet. 

Møtevirksomhet partnerskapsmøtet 

1. Partnerskapsmøtet arrangeres minimum én gang pr. år 

2. Møtene er åpne 

3. Møter kan avholdes som fysiske møter eller digitalt 

4. Dato for neste års partnerskapsmøte fastsettes på møtet året før 

5. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes deltakerne 2-3 uker før møtet 

6. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun ut digitalt 

7. Beslutninger er basert på konsensus 

8. Protokoll fra partnerskapsmøtet ferdigstilles og sendes deltakerne senest en uke 

etter møtet 

§ 4-2 Strategisk samarbeidsutvalg (SU) 

Strategisk samarbeidsutvalg skal innenfor de rammene som Partnerskapsmøtet beslutter, 

drive felles strategisk planlegging og fatte beslutninger i konkrete samarbeidssaker. Her skal 

faglige og administrative ledere i kommuner og helseforetak, samt brukerorganisasjoner, 

fastleger / kommuneleger møtes. 

Møtene i Strategisk samarbeidsutvalg forberedes av leder og nestleder, sammen med 

samhandlingslederne som ivaretar sekretærfunksjon. 

Strategisk samarbeidsutvalg har ansvar for: 

Følge opp overordnet samarbeidsavtaler i tråd med styringssignaler fra Partnerskapsmøtet 

og innta en proaktiv rolle med tanke på utvikling av samarbeidet 

Fastsette kvalitetsparametere og drøfte resultater 

Avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter vedrørende 

samhandling mellom partnerne. 

Rapportere årlig til Partnerskapsmøte om tiltak og måloppnåelse på innsatsområdene / 

handlingsplan. 

Forberede og lede Dialogmøtet og Partnerskapsmøtet 

Følge opp vedtak fortløpende og bidra til at partnerne kan gjennomføre disse. 

Drøfte uenighetssaker og anbefale løsning, jfr. overordnede tjenesteavtaler 
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Godkjenne rutiner og prosedyrer etter forslag fra Sekretariatet. 

 

Møtevirksomhet strategisk samarbeidsutvalg 

1. SU møtes i utgangspunktet 4 ganger pr. år. Ytterligere møter kan avtales av partene 

ved behov. 

2. Møtet er åpne, og kan avholdes som fysiske møter eller digitalt.  

3. Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter. 

4. Leder/ nestleder/ sekretariat samarbeider om å sette opp saksliste. 

5. Saker til Strategisk samarbeidsutvalg må meldes 4 uker før møtet. Om det skal gjøres 

unntak må det ha leders godkjenning og saken må være så viktig at den ikke kan 

utsettes til neste møte. 

6. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes representantene 2-3 uker ut digitalt. 

7. Strategisk samarbeidsutvalg kan ikke gjøre beslutninger i saker som ikke er meldt og 

utsendt på forhånd. 

8. Kun Strategisk samarbeidsutvalg sine 10 medlemmer har stemmerett. 

9. Strategisk samarbeidsutvalg er beslutningsdyktig med 50 % og begge sider må være 

representert. 

10. Ved avstemming hvor det ikke oppnås enstemmighet, skal det protokolleres 

hvordan den enkelte stemte. Ved eventuelle tvister løftes disse til 

Partnerskapsmøtet for avgjørelse. 

11. Referat anses godkjent dersom møtedeltakerne etter en frist på fire døgn ikke har 

gitt tilbakemelding om ønskede endringer. 

12. Referat fra møter skal være tilgjengelig digitalt for alle interesserte senest en uke 

etter møtet. 

13. Referater legges ut på kommunene og Finnmarkssykehuset HF sine hjemmesider. 

14. Det kan i spesielle tilfeller innkalles til ekstraordinære møter med minimum en ukes 

varsel. 

Medlemmer 

•Strategisk samarbeidsutvalg har 10 medlemmer. Finnmarkssykehuset har fem 

representanter. Kommunene har fem representanter. Den samiske befolkningen må sikres 

representasjon. 

Kommunenes representanter oppnevnes av Øst-Finnmarkrådet 2 representanter, Vest 

Finnmarkrådet 2 representanter og Karasjok/Kautokeino 1 representant. 

•Det oppnevnes personlig vara for alle medlemmer. Vararepresentantene får til sendt alle 

saksdokumenter, men har kun stemmerett når fast representant er fraværende. 

Forfall meldes sekretariatet så raskt som mulig. Vara innkalles av sekretariatet. 



HELSEFELLESSKAPET FINNMARK 

 

 

•Møteledelsen veksler mellom kommunene og Finnmarkssykehuset –to år hver, og vara for 

leder i Strategisk samarbeidsutvalg er parten som ikke besitter ledervervet. 

Partnerskapsmøtet velger leder og nestleder av Strategisk samarbeidsutvalg. 

Observatører med talerett 

•To ansatte representanter. Én fra Finnmarkssykehuset og én fra kommunal side. 

•To bruker representanter. Én fra Finnmarkssykehuset og én fra kommunal side 

•Fastlege/kommunelege. Oppnevnes av Finnmark legeforening en representant i de tre 

nivåene i Helsefelleskapsmodellen.  

•Samhandlingslederne 

•KS 

•Statsforvalteren 

Pasient- og brukerombudet 

•UiT Norges arktiske Universitet 

 

§ 4-3 Faglig samarbeidsutvalg  

Strategisk samarbeidsutvalg oppnevner faglige samarbeidsutvalg for spesifikke tema og 

arbeidsområder hvor ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i UNN, samt 

fastlege- og brukerrepresentanter deltar. I faglige samarbeidsutvalg skal man utarbeide 

konkrete prosedyrer og tjenestemodeller basert på føringer fra nivåene ovenfor. De faglige 

samarbeidsutvalgene rapporterer til strategisk samarbeidsutvalg. 

 

§ 4-4 Samhandlingssekretariatet 

Kommunene i helsefellesskapet forplikter seg til å være med på å betale for en felles 

interkommunal samhandlingsleder for å ivareta et likeverdig partnerskap i helsefellesskapet. 

Samhandlingssekretariatet består av samhandlingslederne, en fra hver av partnerne                          

(Kommunene og foretaket). 

Disse er kontaktpunkt i samhandlingsspørsmål, koordinerer samhandlingsarbeidet og har 

videre ansvar for: 

Forberede og innkalle til møter i Helsefellesskapet 

Motta saker og ta stilling til hvordan disse skal behandles i Helsefellesskapet 
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Sekretariatsfunksjon for Helsefellesskapet 

Ivareta arkiv funksjon for saksbehandling i Helsefellesskapet 

Veilede i saksforberedelse i Helsefellesskapet 

 

§ 5 Endringer i vedtektene 

Partnerskapsmøtet kan vedta endringer i vedtektene ved konsensus hos de fremmøtte 

medlemmer av Partnerskapsmøtet. Vedtektsendringer drøftes først i ett møte, og vedtas i 

påfølgende Partnerskapsmøte. Der vedtektene sammenfaller med Overordnet 

Samarbeidsavtale eller andre avtaler mellom Finnmarkssykehuset HN og kommunene, kan 

det ikke gjøres endringer uten at alle avtaleparter er enige. 



Sak:  04/2022 

Tittel:             Rásttigáisáerklæringen – Partnerskapserklæring for   
                            Helsefellsskapet Finnmark 
Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Møtedato: 24. februar 2022 

 

 

Partnerskapserklæringen skal gi retning og overordnete føringer for helsefellesskapets 

arbeid i perioden 2022 – 2023. Tidsperioden er samkjørt med virkeperioden for  

nåværende Nasjonal helse- og sykehusplan (2020 – 2023). Erklæringens valgt 

satsningsområder er basert på nasjonale føringer, hvor bl.a. utvikling av gode og  

sammenhengende helsetjenester til fire prioriterte grupper står sentralt.  

 

Navnet Rásttigáiserklæringen har sitt utspring i et fjell som ligger ved Levajok i Tana 

kommune og er det 13. høyeste fjellet i Finnmark. Rásttigáisá er den østligste av de  

store gaiser på Finnmarksvidda. Samenes hellige fjell. Dette for å synliggjøre den 

samiske delen av Finnmark og ansvaret det innebærer for helsefellesskapet.  

 

Samhandlingsrådgiver Stine Lise Jørgensen Kirkenes sykehus Finnmarkssykehuset HF 

presenterer Ràsttigàsàerklæringen i møtet. Møtedeltakerne oppfordres til å komme med 

innspill. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet godkjenner Rásttigáiserklæringen 2021 – 2023. 

2. Partnerskapsmøtet ber Strategisk samarbeidsutvalg innrette videre arbeid i 

helsefellesskapet ut ifra intensjonene i Rásttigáiserklæringen.  

 

 

Vedlegg 2: Rásttigáiserklæringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                   FORSLAG 

 

RÁSTTIGÁISÁERKLÆRINGEN  
 

  

Felles erklæring for partnerne i Helsefellesskapet Finnmark 2022 - 2023 

Partnerne i helsefellesskapet er Finnmarkssykehuset HF (FIN), kommunene Alta, Berlevåg, 

Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Lebesby. Loppa, Måsøy, Nesseby, 

Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø, samt fastlegerepresentanter og 

brukerrepresentanter. 

Ràsttigàsàerklæringen er helsefellesskapets erklæring for et tettere og forpliktende 

samarbeid for å utvikle helsetjenester til det beste for våre innbyggere. Helsefellesskapet 

har et særskilt ansvar for å bidra til utvikling av likeverdige tjenester for den samiske 

befolkningen. 

 
 

1. Helsefellsskapet vil fremme felles ansvar for pasientforløp som i sin natur går på tvers av 

helseforetak og kommuner.  

• Sørge for tettere og forpliktende samarbeid mellom brukere, fastleger, kommuner og helseforetak basert 

på prinsippene personsentrert, helhetlig og proaktiv.  

• Helsefellesskapet skal jobbe frem gode beskrivelser for hvordan kommuner og foretak skal planlegge 

og utvikle tjenester sammen. 

• Det skal utvikles en tydeligere samarbeidsstruktur og teknologi og digitale løsninger skal i større grad 

tas bruk. 

 

2. Satse på forebygging og egenmestring som en viktig del av innbyggernes helsetjeneste 

• Styrke forebyggings- og folkehelseperspektivet 

• Sørge for gode tilbud om læring og mestring 

• Dele kunnskap om og konkrete erfaringer med forebyggende tiltak med god effekt på egenmestring og 

folkehelse 

 

3. Teknologi og personell 

• Fremme innovasjon/samskaping og nye måter å løse oppgaver på – hvordan tenke felles rundt utvikling 

av bærekraftige tjenester.  

• Fremme felles innsats for å sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse i alle ledd av helsetjenesten.  

• Understøtte hele helsetjenesten ved å ta i bruk teknologi og digitale tjenester som bedrer samhandlingen 

rundt pasientforløpene.  

 

 4. Forpliktende konsensus – bedre og mer effektive beslutningsprosesser 

• Tydeligere skille og prioriteringer av saker som skal til partnerskapsmøtet, strategisk                                                                                                                                                                                                                  

samarbeidsutvalg eller til faglig samarbeidsutvalg. 

• Fremme felles virkelighetsforståelse ved bruk av felles fremskrivningsverktøy for kommuner og 

foretak. 

 



Sak:  05/2022 

Tittel:  Handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SU) for perioden 

2022 - 2023. 

Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Møtedato: 24. februar 2022 

 

I tråd med mandat gitt av OSO i sak 17/2021 er det utarbeidet et forslag til 

handlingsplan for helsefellesskapet. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra kommunene, helseforetaket og brukerutvalget. 

Helsefellesskapets øverste organ, det årlige partnerskapsmøtet, skal i henhold til 

vedtektene vedta handlingsplanen. Et enstemmig OSO ga sin tilslutning til at 

handlingsplanen vedtas.  

 

Ràsttigàsàerklæringen beskriver hvordan man samhandler i helsefellesskapet. 

Handlingsplanen vektlegger de konkrete områdene som partnerskapsmøtet anbefaler at 

SU skal rapportere på til kommende partnerskapsmøte. Handlingsplanen skal 

konkretisere årlige tiltak, og vil således være retningsgivende for å nå de mer langsiktige 

målene i Ràsttigàsàerklæringen 2022-2023. En slik handlingsplan vil det i fremtiden 

være SU som utarbeider, og legger frem for partnerskapsmøtet med en anbefaling.  

Vedlagte handlingsplan er utarbeidet i tråd med føringer gitt i nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020 – 2023 for videreutvikling av samarbeidet mellom partnerne. Planen 

blir presentert av samhandlings- og kvalitetsrådgiver Rayner Hoaas Nilsen klinikk Alta.  

  

 

Forslag til vedtak: 

Partnerskapsmøtet slutter seg til handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SU) for 

perioden 2022 – 2023 som anbefalt av Overordnet samarbeidsorgan (OSO). 

 

 

Vedlegg nr.3   Handlingsplan for strategisk samarbeidsorgan (SU) for perioden 2022 –  

                         2023. 

 

 

 

 

 

 

 
 



  FORSLAG 

 

Handlingsplan for Helsefellesskapet Finnmark 2022 – 2023 
Gjeldene for perioden xx. Jan/febr. 2022 til om med partnerskapsmøtet i 2023. 

 

Formål: 

Handlingsplanen skal ivareta tjenesteavtalene og sørge for videreutvikling og forankring av disse med tilhørende 

pasientforløpsarbeid, retningslinjer og rutiner i Finnmarkssykehuset HF og kommunene. I Helsefellsskapet har vi over år 

innarbeidet god kultur for samhandling – som er en forutsetning for å lykkes, dette skal vi utvikle tettere sammen. 

Helsefelleskapet må prioritere dette arbeidet.  

• Helsefellesskapet skal utvikle samhandlingen i tråd med føringer gitt i Nasjonal helse- 

og sykehusplan 2020 – 2023 med felles planlegging av tjenester til: 

▪ Barn og unge 

▪ Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

▪ Skrøpelige eldre 

▪ Personer med flere kroniske lidelser 

 

• Etablere samhandlingssekretariat for å sikre at kommuner og Finnmarkssykehuset HF 

jobber tettere sammen.  

▪ Utvikle gode kliniske samhandlingsarenaer med lederforankring i helseforetaket og kommuner.  

▪ Sikre dialogmelding mellom fastleger og leger i sykehus. 

▪ Implementere pasientforløpsarbeid som en samhandlingsmetodikk på klinisk nivå og på tvers av 

behandlingsnivå. Skal bidra til utvikling, kompetanseheving og varige endringer. Mulighet for 

gjensidig konsultasjon mellom helsepersonell skal utvikles.  

▪ Utvikle felles nettside med behandlingsoversikt for barn og unges psykiske helse. Denne skal sikre 

lett tilgjengelig oversikt over behandlingstilbud på tvers av omsorgsnivå.  

▪ Brukermedvirkning skal vektlegges i alt forløpsarbeid. Individuell brukermedvirkning forankres 

gjennom spørsmålet: «Hva er viktig for deg?» og samvalg.  Koordinerende enheter og individuell 

plan kan være viktige verktøy for pasientarbeid på alle nivå.  

 

• Øke fokus på tjenesteavtalene hos den enkelte medarbeider 

▪ Kjennskap til avviksrapportering i forhold til samarbeidsavtalene 

▪ Sikre godt implementerte meldingsutvekslingssystem i alle kommuner og foretak 

 

• Sikre god bærekraft i pasientbehandlingen  

▪ Sikre gode helhetlige pasientforløp gjennom stormottakersatsningen som Digitale FACT team 

(Fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam for pasienter med alvorlig psykiske lidelser i deres 

nærmiljø) og personsentrerte helsetjenesteteam (PSHT).   

▪ Kommunene og helseforetaket holder hverandre orientert om endring og utvikling av 

tjenestetilbud.  

 

• Samhandling om smittevern og beredskap med opprettelse av samhandlingsarena når    

        situasjonen krever det. 

 

• Søke felles virkelighetsforståelse ved bruk av felles statistikk og tallgrunnlag. 

•   Ta i bruk samhandlingsbarometeret når det er etablert 



Sak:  06/2022 

Tittel:  Helsefellesskapets sekretariatfunksjon – finansiering. 

Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Møtedato: 24. februar 2022 

 
Vedlegg 

Stillingsutlysning – Interkommunal samhandlingsleder for Helsefellesskapet Troms og Ofoten 

Bakgrunn 

I forslag til vedtekter for Helsefellesskap Finnmark fremkommer at «Samarbeid og avtalene skal 

bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et viktig fundament for samhandlingen».  

Videre fremkommer det i forslag til § 3 om budsjett at Finnmarkssykehuset HF og kommunene skal 

bær egne kostnader i samarbeidet, og at det skal opprettes et eget driftsbudsjett for et felles 

samhandlingssekretariat. I tidligere samhandlingsmodell har Finnmarkssykehuset alene stilt 

sekretariats-ressurser tilgjengelig for de ulike samhandlingsorganer, herunder Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) fastlegerådet og Lokalt faglige samarbeidsorgan i øst og vest.  

For å oppnå vedtektenes mål om likeverdighet i samarbeidet og satsningsområder i den felles 

Ràsttigàisàerklæringen, ansees at etablering av et felles sekretariat på tvers av partnerne vil være 

nødvendig. Den nye organisering i helsefellesskap organisert på 3 nivåer, forutsettes også i den 

nasjonale anbefalingen en økt sekretariats kapasitet for å sikre å ivareta forberedelser til møter, 

gjennomføring av møter og til å følge opp og implementere de beslutninger som fattes. Dette er 

nærmere redegjort for i saksgrunnlaget forut for de kommunalpolitiske beslutninger om deltakelse i 

Helsefellesskap Finnmark. Omfang av sekretariats-ressurs er imidlertid ikke en del av dette 

beslutningsgrunnlaget.  

 I forslag til vedtekter for Helsefellesskap Finnmark er dette imidlertid foreslått etablert som følger: 

§ 4-4 Samhandlingssekretariatet  
Kommunene i helsefellesskapet forplikter seg til å være med på å betale for en felles 
interkommunal samhandlingsleder for å ivareta et likeverdig partnerskap i helsefellesskapet.  
Samhandlingssekretariatet består av samhandlingslederne, en fra hver av partnerne 
(Kommunene og foretaket). Disse er kontaktpunkt i samhandlingsspørsmål, koordinerer 
samhandlingsarbeidet og har videre ansvar for:  
- Forberede og innkalle til møter i Helsefellesskapet  
- Motta saker og ta stilling til hvordan disse skal behandles i Helsefellesskapet 
- Sekretariatsfunksjon for Helsefellesskapet  
- Ivareta arkiv funksjon for saksbehandling i Helsefellesskapet  
- Veilede i saksforberedelse i Helsefellesskapet 

 
Finnmarkssykehuset HF har samhandlingssjef på foretaksnivå og samhandlingsrådgivere i klinikk og 
sykehus, som fra foretakets side alle vil bidra inn som sekretariat i de ulike råd og utvalg.  
 
Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefelles-
skapene, der målet er å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus og samordning i 
helsefellesskapet gjennom å bidra til at kommunene i helsefellesskapet kan ha en felles 
sekretariatsfunksjon. En kommune må her stå som ansvarlig søker og rapportør på vegne av 
kommunene i helsefellesskapet, uavhengig om sekretariatsfunksjonen eventuelt fordeles på flere 



kommuner. Det er ikke oppgitt om tilskuddsordningen videreføres ut over 2022. Mer informasjon om 
ordningen finnes på Helsedirektoratets nettsider.  
 

Vurdering  

Det er i de de øvrige Helsefellesskap i landet gjort ulike valg på organisering av sekretariat, inkludert 

omfang av ressurs, stillingstittel og budsjett. Myndighet til valg av løsning er tillagt det enkelte 

Helsefellesskap.  

Som eksempel har Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten vedtatt å opprette «til sammen 

100 % stilling som kommunal samhandlingsleder», men det er så langt ikke kommet til enighet om 

praktisk gjennomføring. Helsefellesskapet Troms og Ofoten har valgt å lyse ut 100 % stilling som 

Interkommunal samhandlingsleder for Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Utlysningstekst ligger som 

vedlegg til saken. 

Det tas i denne sak utgangspunkt i at vedtekter vedtas som foreslått fra arbeidsgruppen i § 4-4.  

I vedtektene fremkommer at det skal tilsettes en felles interkommunal samhandlingsleder. Omfang 

av ressurs er imidlertid ikke angitt og det tas derfor utgangspunkt i 100% stilling. Om stillingen skal 

etableres som lederstilling eller en konsulent-/ rådgiverstilling vil være avgjørende for omfang av 

kostnader. Alternative stillingsbenevnelser kan være samhandlingskoordinator, samhandlings-

konsulent eller samhandlingssekretær. Det vil i tillegg til lønnskostnader også være behov for et 

driftsbudsjett som dekker nødvendig utstyr og reiseutgifter.  

Uavhengig av dette ansees at formell helse- eller sosialfaglig kompetanse på minimum bachelornivå 

samt kunnskap og erfaring om saksbehandling, samhandling og helsetjenestens organisering vil være 

nødvendig for å ivareta de oppgaver som er tillagt funksjonen.  

Lønnskostnader til person med bachelorutdanning og full ansiennitet i 100 % stilling utgjør pr. dato 

kr. 735 000.- inkl. feriepenger og pensjon/ sosiale kostnader. Dersom stillingen ansees som en leder-

stilling vil lønnskostnaden ligge på et høyere nivå. Alternativt kan personlig avlønning benyttes og 

sees opp mot den ansattes kompetanse og erfaring. Driftsbudsjett vil uavhengig av lønnskostnader 

komme i tillegg.  

En av kommunene i helsefellesskapet må tillegges vertskommuneansvar og påta seg arbeidsgiver-

ansvar på vegne av øvrige kommuner. Det anses naturlig at vertskommune også har ansvar for 

eventuell søknad og rapportering til Helsedirektoratet om tilskudd til sekretariats-funksjonen. 

Kostnader foreslås fordelt likt mellom kommunene i helsefellesskapet uavhengig av innbyggertall. 

Forslag til vedtak 

Partnerskapsmøtet for Helsefellesskap Finnmark vedtar å opprette 100% stilling som interkommunal 

samhandlingsleder for kommunene i helsefellesskapet.  

__________ kommune velges som vertskommune for stillingen.  

Det velges en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter som på vegne av kommunene gis 

mandat til å utarbeide stillingsutlysning og stillingsbeskrivelse. 1 representant velges fra 

vertskommune. Vertskommune tillegges ansvar for rekrutterings- og tilsettingsprosess.  

Kostnader til stillingen fordeles likt mellom kommunene i helsefellesskapet, og holdes innenfor en 

økonomisk ramme på kr. __________________ pr. år.   



Finnmarkssykehuset HF vil gjennom samhandlingssjef på foretaksnivå og samhandlingsrådgivere i 

klinikk og sykehus, bidra inn som sekretariat i de ulike råd og utvalg. 

 











Sak:  07/2022 

Tittel:  Oppnevning til Strategisk samarbeidsutvalg av leder og nestleder. 

Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 
Møtedato: 24. februar 2022 

 

 

Strategisk samarbeidsutvalg (SU) skal innenfor de rammer som partnerskapsmøtet 

beslutter drive felles strategisk planlegging og fatte beslutninger i konkrete 

samarbeidssaker. Her skal faglige og administrative ledere i kommuner og helseforetak, 

samt bruker- og fastlegerepresentant møtes.  

 

I vedtektenes § 4-2 fremkommer hvordan oppnevning til Strategisk samarbeidsutvalg 

skal skje. Strategisk samarbeidsutvalg har 10 medlemmer. Finnmarkssykehuset har fem 

representanter. Kommunene har fem representanter. Den samiske befolkningen må 

sikres representasjon. 

Kommunenes representanter oppnevnes av Øst-Finnmarkrådet 2 representanter, Vest 

Finnmarkrådet 2 representanter og Karasjok/Kautokeino 1 representant, samt 

personlig vara for disse.  

Representantene fra FIN HF, samt personlig vara for disse, oppnevnes av adm. direktør i 

FIN. 

Brukerrepresentanter samt personlig vara er leder og nestleder av Brukerutvalget i FIN 
og en fra kommunal side på vegne av brukerorganisasjonene. 

Fastlege/kommunelege oppnevnes av Finnmark legeforening en representant med 

personlig vara. 

Medlemmer med møte- og talerett oppnevnes av sine respektive organisasjoner.  

Øst-Finnmarkrådet har oppnevnt;  

• Marit Nordstrand seksjonssjef Vadsø kommune 

Varamedlem Britt Larsen Mehmi kommunelege Vadsø kommune,  

•  Unni Mari Lindstrøm helseleder Gamvik kommune  

Varamedlem (uavklart). 

Vest-Finnmarkrådet har oppnevnt;  

• Stina Løkke kommunalsjef for helse- og omsorg Hammerfest kommune, 

Varamedlem Arnstein Larsen kommunalsjef helse, oppvekst og velferd Måsøy 

kommune  

•  John Helland kommunalsjef helse- og omsorg Alta kommune  

Varamedlem Helge Bjøru kommunelege Nordkapp kommune 

Karasjok/Kautokeino har oppnevnt;  

• Elisabet Larsen assisterende kommunedirektør Karasjok kommune.  



Varamedlem Kent Ailo Hætta kommunalleder for helse og omsorg Kautokeino 

kommune. 

Finnmarkssykehuset HF har oppnevnt; 

• Administrerende direktør og varamedlem kvalitets- og utviklingssjef 

• Klinikksjef Hammerfest sykehus varamedlem medisinskfaglig rådgiver 

• Klinikksjef Kirkenes sykehus med varamedlem avdelingsleder kir/ort/føde/gyn. 

• Klinikksjef Sami Klinihkka med varamedlem samhandlings- og kvalitetsrådgiver 

• Klinikksjef Klinikk Alta med varamedlem klinikksjef prehospitale tjenester 

 

Forslag til vedtak: 

Partnerskapsmøtet vedtar at helseforetaket ivaretar leder kommende to år for 
strategisk samarbeidsutvalg (SU).                                              

• Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF velges som leder for 

kommende to år.  

Partnerskapsmøtet vedtar at kommunene ivaretar nestleder for kommende to år for 
strategisk samhandlingsutvalg (SU). 

• Representantene fra kommunene melder inn navn på nestleder innen 11. mars 

2022. 

 



Sak:  08/2022 
Tittel:  Revidering av strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF 
Til:  Partnerskapsmøtet 
Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 
Møtedato: 24. februar 2022 

 
 
Forskningsleder Finnmarkssykehuset HF og leder av arbeidsgruppen Mette Kjær legger 
frem saken.  
 
 
Bakgrunn:  
Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan som ble vedtatt i styresak 30-2015 skal 
nå oppdateres jf. bestilling i Oppdragsdokument 2021: 
«Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023–2038) innen desember 
2022. Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen 1.5.2022 basert på 
nærmere bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) 
skal ligge til grunn for arbeidet.» 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) gir sentrale føringer for arbeidet med 

utviklingsplanene. Det er utviklet en interregional veileder for arbeidet med utviklingsplaner 

som angir at følgende områder særlig skal vurderes: 

• Utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern 
• Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, sammen med kommunene - ivaretas 

på RHF nivå 
• Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 
• Flytting av spesialisthelsetjenester hjem til pasientene ved hjelp av teknologi 
• Sikre tilstrekkelig kompetanse, livslang læring og heltidskultur. Sykepleiere og 

helsefagarbeidere skal ha prioritet i dette planarbeidet 
 
I tillegg er det tilkommet at erfaringer fra koronapandemien bør beskrives kort, med 
tiltak for å styrke beredskap for å håndtere større hendelser. 
 
Gjennom arbeidet med strategisk utviklingsplan i 2013 til 2015 ble 
Finnmarkssykehusets strategiske satsningsområder besluttet etter grundige analyser av 
hvordan vi skulle gå fra en «nåsituasjon» til en «ønsket situasjon» i fremtiden. Fem 
strategiske satsningsområder ble utledet: Pasientfokus, samhandling, 
Oppgavedeling, rekruttering/stabilisering og prioriterte helsetjenester.  Det er 
utarbeidet handlingsplaner for oppføling av strategisk utviklingsplan og status har vært 
gjennomgått årlig.   
 
Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 85/2021 følgende strategiske 
satsningsområder for revidert utviklingsplan for 2023-2038: 
• Stabilisering, rekruttering og kompetanse 
• Beredskap og akuttfunksjoner 
• Teknologi, e-helse og infrastruktur 
• Klinisk samhandling 



• Gode overganger 
• Kontinuerlig forbedring 

 
 
FINs fire kjerneoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning og pasient- og 
pårørendeopplæring. Utviklingsplanen skal være FINs førende strategi for å utvikle våre 
tjenester og sikre at FIN løser oppgavene på en bærekraftig og best mulig måte. 
Utviklingsplanen skal utarbeides i tråd med den nasjonale veilederen for arbeidet, med 
nødvendige tilpasninger i forhold til mulighetsrommet.  
 
Revidering av strategisk utviklingsplan gir foretaket mulighet for å gjøre evaluering 
samt vurdere framtidige veivalg og prioriteringer. Det har skjedd mye siden 2015 med 
endret klinikkstruktur, samhandling med kommunene, erfaringer med covid-19 
pandemien samt endringer i pasienttilbud og behandling. Planen må tilpasses dagens 
situasjon i Finnmarkssykehuset HF og angi ønsket retning for å møte fremtidens 
helseutfordringer.   
 
Prosess og involvering 
FINs styre er den overordnete premissleverandør og en svært viktig aktør i arbeidet med 

utviklingsplan, og vedtar også utviklingsplanen før den oversendes Helse Nord RHF. FINs-

styret ble orientert om prosessen med utviklingsplanen i styremøtet 27.10.21, og de 

strategiske satsningsområder ble besluttet i styremøte i desember 2021.  Styret forelegges 

utkast til utviklingsplan i styremøtet i april 2022, og skal vedta planen i styremøtet august 

2022. Ytterligere involvering på de øvrige styremøtene ved behov og etter styrets ønske. 

 
Arbeidet med utviklingsplanene pågår parallelt i alle helseforetakene.  Av denne grunn 
er det dannet en regional nettverksgruppe som er sammensatt av alle syv 
helseforetakene i Helse Nord og gruppen ledes av Helse Nord RHF. Den regionale 
gruppen skal være et forum for gjensidig samarbeid, informasjons- og 
erfaringsutveksling underveis i prosessen. 
 
Det er etablert en overordnet arbeidsgruppe i FIN som skal sikre at utviklingsplanen 
ivaretar og bygger på føringer i aktuelle nasjonale, regionale og lokale strategier og 
planer. Dette inkluderer (men avgrenses ikke til): 
• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 - 2023 
• Regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord 
• Strategi for Helse Nord RHF 2021 – 2024 
• Vedtatte planer for omstilling 
• FINs strategiske utviklingsplan 2015 – 2030 
 
Involvering av brukere 
Brukerutvalget (BU) og ungdomsrådet (UR) oppnevner brukerrepresentanter til 
overordnet arbeidsgruppe. BU og UR informeres i egne møter om prosessen med 
utviklingsplan i FIN.  
 
Involvering av medarbeidere 
Prosessplanen presenteres i informasjon – og drøftingsmøte med de foretakstillitsvalgte 
og foretaksverneombud. FTV og FVO er deltager i overordnet arbeidsgruppene og 
inviteres til å gi innspill før utviklingsplanen vedtas. 



 
 
 
Involvering av kommunene 
Kommunene i FINs opptaksområde involveres gjennom eksisterende samarbeidsorgan 
jf beskrivelse i veileder. 
 
Maler og dokumenter til støtte for gjennomføring: 
Arbeidsgruppen i RHF-et vil i samråd med regional nettverksgruppe utarbeide maler og 
dokumenter som støtte til prosessen, blant annet: 

• felles mal interessentanalyse 
• felles mal og disposisjon for kommunikasjonsplan 
• felles mal og disposisjon for utviklingsplanene 
• felles mal for presentasjoner av utviklingsplanarbeidet 
• erfaringsrapport 

 
Planlegging av fremtidige helsetjenester skal gjøres med støtte i framskrivninger av 
befolkningens behov for helsetjenester. Framskrivningen skal gjøres med en felles 
nasjonal modell. I Helse Nord vil det regionale helseforetaket ta et helhetlig ansvar for 
framskrivingene gjennom eieravdelingens analysemiljø i samarbeid med relevante 
fagmiljø ved behov.  
 
Vedtak:  
Partnerskapsmøte tar saken om revidering av strategisk utviklingsplan til orientering.  
 



Sak:  09/2022 

Tittel:  Invitasjon til innspill Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 

2024 – 2027. 

Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Møtedato: 24. februar 2022 

 

Invitasjonen ble tatt til orientering i overordnet samarbeidsorgan (OSO) 13. desember 

2021 og bestemt satt opp på første partnerskapsmøte 24. februar 2022. Partnerne får nå 

anledning til å komme med sine innspill. I etterkant vil Strategisk samarbeidsutvalg (SU) 

sammenfatte innspillene og oversende til departementet innen fristen 1. april 2022. 

Deltakerne bes komme med innspill i møtet.   

 

Temaene direktoratet ønsker tilbakemelding på bes deltakerne komme med sine 

innspill i møtet.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Innspill fremkommet i møtet oversendes helsedirektoratet av strategisk 

samarbeidsutvalg innen fristen 1. april 2022. 

 

Vedlegg nr. 5 
 



 
 

 

Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Invitasjon til å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 
2024 – 2027 
 
Innledning 

I Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 ble det varslet at 
regjeringen ønsker at neste nasjonale helse- og sykehusplan blant annet 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 vil med dette invitere helsefellesskapene til å komme med 
innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027. Invitasjonen sendes til alle landets 
kommuner og til de regionale helseforetakene. Vi ber om at de regionale helseforetakene 
formidler denne invitasjonen videre til helseforetakene i sine respektive regioner. Vi vil 
oppfordre til at det sendes inn felles innspill fra kommunene og helseforetaket i 
helsefellesskapene, selv om 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 håper likevel at innspill til neste nasjonale helse- og 
sykehusplan kan sendes innen 1. april 2022.  

 

Bakgrunn  

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 

Landets kommuner 
Regionale helseforetak 
Kopi: KS 
 

 
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/4044-  

Dato 

21. september 2021 

 



 

 

Side 2 
 

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.   

 

Figur 1: Illustrasjon av sammenhengen mellom Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020 – 2023 og neste Nasjonal helse- og sykehusplan.   

Forholdet mellom innspillet og arbeidet med lokale utviklingsplaner  

Helseforetakene vil starte arbeidet med sine lokale utviklingsplaner i 2021. Som oppfølging 
av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 ligger det flere føringer for hvilke temaer 
som skal inngå i utviklingsplanene. I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene i 
januar 2020, ble det blant annet stilt krav om at helseforetakene i sitt arbeid med lokale 
utviklingsplaner skal: 

- prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 
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. 
 

Departementet legger til grunn at det vil være nyttig for helsefellesskapene å diskutere 
innspill til nasjonal helse- og sykehusplan og se dette i sammenheng med arbeidet med 
helseforetakenes lokale utviklingsplaner.  

Nærmere om innspillet  

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 var etablering av helsefellesskap mellom 
kommuner og helseforetak et av hovedtiltakene for å bidra til å skape en sammenhengende 
helse- og omsorgstjeneste. I arbeidet med kommende nasjonal helse- og sykehusplan 



 

 

Side 3 
 

ønsker departementet å få innspill fra helsefellesskapene. Det er viktig å få informasjon om 
status i arbeidet i helsefellesskapene, hvilke utfordringer som oppleves i arbeidet og hvordan 
regionale aktører og nasjonale myndigheter kan støtte opp om arbeidet med å skape en mer 
sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.  

Departementet ber derfor om at følgende spørsmål danner grunnlag for diskusjon og innspill:  

1. Hvilke erfaringer har dere høstet så langt, bl.a. knyttet til samarbeid mellom 
kommunene, mellom kommunene og helseforetak, etablering av 
sekretariatsfunksjoner, gode og likeverdige beslutningsprosesser, samt etablering av 
felles prosjekter? 

2. Hva opplever helsefellesskapet som mest krevende for å nå målene om mer 
sammenhengende, bærekraftige tjenester for pasienter med sammensatte behov? 
Hva gjør dere konkret for å adressere disse utfordringene?  

3. Har dere gode eksempler på tjenester som er utviklet/er i ferd med å utvikles i 
fellesskap for de fire prioriterte pasientgruppene? Hvordan kan innsikt fra disse 
eksemplene overføres til andre helsefellesskap og/eller forsterkes gjennom neste 
nasjonale helse- og sykehusplan? 

4. Hvordan kan nasjonale myndigheter (departement, direktorater) støtte 
helsefellesskapene i arbeidet med å nå sine mål? Hvilke justeringer i nasjonale 
virkemidler (faglige råd, regulering, styringsinformasjon, finansieringsordninger) vil 
bidra til å realisere målene? Hvilken støtte fra Helsedirektoratet og andre etater har 
vært spesielt nyttig så langt? Hvilken støtte savner dere? 

5. Hvordan kan regionale aktører (KS, regionale helseforetak, statsforvalteren) støtte 
helsefellesskapene i arbeidet med å nå sine mål? Hvilken støtte har vært spesielt 
nyttig så langt? Hvilken støtte savner dere?  

6. Er det noe annet dere vil spille inn til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027? 

 

Vi ber om at innspill sendes til postmottak@hod.dep.no innen 1. april 2022. Hvis dere har 
spørsmål, vær vennlig å ta kontakt med Juliane Mekki på e-post (Juliane.Mekki@hod.dep.no). 

 
 
 
 
Med hilsen 
 

 
Bent Høie 
 

mailto:postmottak@hod.dep.no
mailto:Juliane.Mekki@hod.dep.no


Sak:  10/2022 

Tittel:  Dato for partnerskapsmøtet 2023 

Til:  Partnerskapsmøtet 

Fra:  Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Møtedato: 24. februar 2022 

 

Neste års partnerskapsmøte 2023 foreslås holdt torsdag 23. februar.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Partnerskapsmøtet 2023 avholdes fysisk hvis forholdene tilsier det torsdag 23. februar 

2023. 
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