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Sak: Informasjon om etablering av helsefellesskap
Ingress: Denne saken er en orientering om etablering av helsefellesskap. Forslag til ny
samhandligsstruktur behandles i styremøte i desember 2020.
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om helsefellesskap til orientering.
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Informasjon om etablering av helsefellesskap
Saksbehandler:
Møtedato:

Vivi Brenden Bech
28. oktober 2020

1. Formål/Sammendrag
Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22.
november 2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020, den gir retning og rammer for
utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeid med den kommunale helse -og
omsorgstjenesten. Sentralt i planen er etablering av helsefellesskap. Regjeringen ønsker
å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i
helseforetaksområdene. I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og
brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen. Etablerte avtaler og
samarbeidsstruktur skal ligge til grunn, men også videreutvikles.

2. Bakgrunn
Denne saken er en orientering om etablering av helsefellesskap som beskrevet i
nasjonal- helse og sykehusplan.

3. Saksvurdering/analyse
Med utgangspunkt i inngått avtale mellom Regjeringen og KS, og slik det er utdypet i
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 skal helseforetak og kommuner i løpet av
2020 etablere, eller ha truffet beslutning om etablering, av helsefellesskap innen hvert
av de 19 helseforetaksområdene. Helsefelleskapene forutsettes etablert med en
arbeidsdeling mellom tre nivåer:
• Partnerskapsmøtet med politisk og administrativ toppledelse i kommuner og
helseforetak.
• Strategiske samarbeidsutvalg med deltagelse fra administrativ og faglig ledelse i
kommuner og helseforetak.
• Faglige samarbeidsutvalg for utvikling av prosedyrer og tjenestemodeller.
I tillegg til kommuner og helseforetak skal også brukere og fastleger være representert
på alle tre nivåer i helsefellesskapene. Formell beslutningsmyndighet tilligger likevel
bare medlemmer fra helseforetak og kommuner i kraft av deres sørge for ansvar.
Regjeringen anbefaler at helsefellesskapene skiller tydeligere mellom hhv. overordnede,
prinsipielle og strategiske beslutninger. Primært vil oppgavene i helsefellesskapet være
å ivareta samhandlingsmålene i nasjonal- helse og sykehusplan med fokus på fire
prioriterte grupper (Barn og unge, psykisk helse – og rus, skrøpelige eldre og kronisk
syke med sammensatte lidelser).
I oppdragsdokument for 2020 fikk Finnmarkssykehuset følgende oppdrag: «Innrette
samarbeidet med kommunene i tråd med mål og rammer fastsatt i nasjonal helse- og
sykehusplan og i tråd med avtale mellom regjeringen og KS av 23. oktober 2019 om
innføring av helsefellesskap».
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Det vises ellers til det oppdraget fylkesmannen er gitt i tilknytning til etableringen av
helsefelleskapene: «Fylkesmannen skal bistå kommunene i etablering av helsefellesskap
mellom kommuner og helseforetak for å bidra til mer sammenhengende og bærekraftige
helse- og omsorgstjenester, i tråd med beskrivelse i Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helseog sykehusplan 2020-2023. Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver ønsket
videreutvikling av samhandlingen mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og
spesialisthelsetjenesten, som bl.a. bygger på avtale av 23. oktober 2019 mellom regjeringen
og KS om innføring av helsefellesskap. Fylkesmannen skal bistå kommunene i deres arbeid
for å nå målene for helsefellesskapene, og legge til rette for utveksling av erfaringer på
tvers av kommuner.»
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Finnmarkssykehuset og kommunene
vedtok den 24. februar i sak 3/2020 å nedsette en arbeidsgruppe med følgende mandat:
«Utarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefellesskapet, samt rammer
rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles anbefaling
som blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i saksbehandlingen i
fellesskapet».
Arbeidsgruppens rapport ble lagt frem for OSO den 26. oktober 2020. Saken går videre
til behandling i kommune i Finnmark og styrebehandles i Finnmarkssykehuset i
desember 2020. OSO ved leder vil initierer et samarbeid mellom kommunene for å
avklare organisering og finansiering av kommunenes sekretariatsfunksjon i
helsefellesskapet.

4. Risikovurdering
Denne saken har ingen risiko.

5. Budsjett/finansiering
Denne saken krever ingen egen finansiering.

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning
I Informasjons- og drøftingsmøte den 19. oktober 2020 ble foretakstillitsvalgte orientert
om saken. FAMU behandlet saken 20. oktober 2020.
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