
   

 

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 


