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Malsak til kommunene i Innlandet i forbindelse med prolongering 
av «Samarbeidsavtale 2019-2023 Sykehuset Innlandet og 
kommunene i sykehusområdet». 
 
 
Forslag til vedtak: 
X kommune vedtar prolongering av dagens samhandlingsavtale med Sykehuset Innlandet 
frem til 28.03.2024. 
 
Saksframlegg: 
Kommunene i sykehusområdet og Sykehuset Innlandet HF har en samarbeidsavtale som 
går ut 28.02.2023. Denne inneholder en overordnet samarbeidsavtale, samt 10 
tjenesteavtaler og 9 rutiner for samhandling og regulerer forholdet mellom kommunen og 
sykehuset. Det er ønskelig å prolongere dagens avtale med ett år, frem til 28.02.2024. På 
den måten sikrer man en god prosess med ny avtale som er i henhold til ny veileder på 
området. 
 
Fakta 
Dagens avtale ble reforhandlet på bakgrunn av en veileder skrevet av Helsedirektoratet i 
etterkant av at samhandlingsreformen ble iverksatt i 2013. 
Veilederen skulle «bidra til ensartet nasjonal praksis i bruken av samhandlingsavtaler og 
understøtte partenes bruk av avtaler i samarbeidet om lokal utvikling av helse- og 
omsorgstjenestene».  
Helsedirektoratet har varslet at det skal komme en ny veileder for revidering av 
samarbeidsavtalene. Denne veilederen er forsinket, og dette påvirker oppstarten av 
prosessen for reforhandling av avtalene. 
 
1. august 2023 kom en lovendring i helse- og omsorgstjenesteloven, med et nytt krav til 
samarbeidsavtalen mellom kommunene og sykehuset. Formålet med endringen er at felles 
planlegging skal bidra til å sikre sammenhengende og bærekraftige helse- og 
omsorgstjenester i sykehusforetakets opptaksområde. Lovkravet innebærer at kommuner og 
sykehusforetaket skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenesten. 
Det antas at dette påvirket innholdet i veilederen fra Helsedirektoratet. 
 
I etterkant av at dagens samhandlingsavtaler ble signert, har kommunene i sykehusområdet 
og Sykehuset Innlandet HF inngått avtale om Helsefellesskap Innlandet.  
Etableringen av at Helsefellesskap Innlandet skal bidra til en mer likeverdighet i 
samhandlingen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene. Helsefellesskapet vil 
dermed ha en aktiv rolle i reforhandlingen og utforming av ny avtale. Helsefellesskap 
Innlandet har prioritert å ferdigstille strategiplan og handlingsplan, og er på bakgrunn av 
dette forsinket med evaluering av dagens samarbeidsavtale.  
Strategisk samhandlingsutvalg i Helsefellesskapet skal i sitt møte 17.10.23, behandle 
tidslinje for forhandlingsprosessen, inkludert en plan for evaluering. Denne saken vil legges 
frem i KS frokostmøte 4.11.23, og evalueringsprosessen vil bli iverksatt i etterkant av dette 
møtet.  
 


