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Fagutvalg

• Skal ivareta samhandlingen mellom fagfolk
• Krevende å rekruttere ansatte til å jobbe med fagutvalg

• Under etablering for Barn og unges psykisk helse – på bakgrunn av økende antall henvendelser til BUP
– Ønske om å bygge videre på det vi allerede har

• I følge Nasjonal helse og sykhusplan skal det etableres fagutvalg for;
– Kronisk syke
– Skrøpelige eldre 
– Alvorlige rus og psykiske helseplager
– Barn og unge





Status Helsefellesskap Innlandet 



Kort evaluering 22.08.2022

• Dialogmøtene: Positivt å møtes fysisk, varierende deltakelse fra 
helseregionene, bedre kvalitet enn første runde

• Partnerskapsmøte: Krevende med ca. 50 deltakere i beslutningsmøte på 
Teams. Vurdere om dette kan gjennomføres i tilknytning til andre, 
allerede eksisterende møteplasser for kommunedirektørene.

• Strategisk samarbeidsutvalg: Antall møtedeltakere har økt, må avklare 
roller til den enkelte. Få saker av strategisk karakter foreløpig. Har hatt 
mye fokus på strategi- og handlingsplan.

• Etableringen har vært krevende og det er lite å evaluere etter 10 
måneders drift. 



Evaluering fortsetter

• Det bør settes av mer tid i en oppstartsfase for å jobbe med Helsefellesskap 
• Kommunene må erkjenne at det tar tid å bygge opp helseregionen – på alle nivå
• Helsefellesskapet som samhandlingsarena med sykehuset er avgjørende for å lykkes 

med helsetjenestene fremover – helse og omsorg tar allerede minimum ca. 50 % av 
kommunenes budsjetter

• Helsefellesskapet skal være arena for å diskutere og avklare oppgavefordeling mellom 
sykehus og kommuner – konsekvenser for både personell og penger på kommunale 
budsjetter

• Kommunene/ helseregionene bør jobbe mer med beslutningsmyndighet i SSU – SI 
møter med hele ledelsen

• Hvor en kommunenes forankringsarena – KDU?



Årsplan Helsefellesskap innlandet 2023



Møteplan Dialogmøter 2023

Dato Klokkeslett Helseregion Sted

04.05 08:00-10:00 Gjøvik/ Hadeland Gjøvik

04.05 12:00-14:00 Valdres Fagernes

04.05 17:00-19:00 Nord Gudbrandsdal Otta

08.05 09:00-11:00 Sør Gudbrandsdal Ringebu

08.05 13:00-15:00 Hamarregion Hamar

10.05 09:00-11:00 Sør Østerdal Elverum

10.05 14:00-16:00 Nord Østerdal Tynset

Arrangeres 1 gang per år/ region, møteplass for kommunedirektører, ordførere og helse og omsorgssjefer. 
KS inviterer i Outlook 



Partnerskapsmøte 2023 

• 16. juni 2023 kl. 10:00-13:00 på Teams, KS inviterer i Outlook.

• Kommunedirektører inviteres, sammen med ledelsen i Sykehuset Innlandet

• Skal beslutte felles retning for utvikling av heletjenesten og Helsefellesskapet det kommende året. 

• Saksliste kommer nærmere møtedato



Revidering av Samarbeidsavtalen mellom 
Sykehuset Innlandet og kommunen i opptaksområdet 
2019-2023



Strategisk samarbeidsutvalg anbefaler en prolongering

• Bakgrunn for prolongering;

– Tidsaspektet

– Ønske om evaluering

– Varslet ny veileder fra Helsedirektoratet er forsinket

• Må behandles politisk i den enkelte kommune (så tidlig som mulig)

– KS sender ut malsak mandag 7/11

• Evaluering;

– Forms-skjema sendes kommunedirektører

– Kommunedirektør/ rådmann kan videresende til aktuelle i egen kommune som bør være en del 
av evalueringen



Fremdriftsplan for revideringen

Dato Fase Aktivitet

Til dd Planlegge Forankre og forberede prosess
Prolongere dagens avtale

01.11-31-01 Evaluere Sende ut evalueringsskjema og sammenstille svar hos begge 
parter

01.01-31.03 Prinsipielle avklaringer Evalueringsinnspill drøftes av begge parter
Sette ned forhandlingsutvalg

01.04-30.06 Revidere avtalene Revidere og forhandle om avtalene
Utkast til ny avtale behandles i SSU og sendes på høring hos 
begge parter

01.07-31.10 Høringsrunde

01.11-28.02.24 Beslutning Endringer og innspill legges inn i avtalene etter forhandling og 
høring
Ny avtale behandles politisk i kommunene og i SI sitt styre

01.03.2024 Ny avtale iverksettes



Spørsmål om Helsefellesskap Innlandet 
rettes til 

kristin.mantroen.lorentzen@ks.no
eller 
janne.lind@ringsaker.kommune.no
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