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Samarbeidsavtale mellom NAV Oppland, NAV Hedmark, NAV 
hjelpemidler og tilrettelegging og Sykehuset Innlandet Helseforetak  

fra 2017 til 2020 
 
 
Bakgrunn 
Helse Sør-Øst RHF har i tråd med oppdragsdokument fra Helse -og omsorgsdepartementet i 
2016, inngått en overordnet samarbeidsavtale med NAV. 
Hensikten med avtalen er å videreutvikle samarbeidet mellom NAV og spesialisthelsetjenesten 
for å sikre pasientene samtidighet i behandlingstilbudet, samt gi gode og koordinerte tjenester 
med helse og arbeid. 
 
Målsetting med avtalen 
Samarbeidet mellom NAV og SIHF skal videreutvikles for å sikre brukerne gode og koordinerte 
tjenester. Partene er enig om et systematisk samarbeid om felles arbeidsområder innen feltet 
arbeid og helse. Målsettingen er å fremme helse og deltakelse i utdanning og arbeidsliv for å bidra 
til selvstendighet, mestring og deltakelse i samfunnet uavhengig av funksjonsevne. 
 
Partenes forpliktelser 
Partene forplikter seg til å legge til rette for: 

• At langt flere får muligheten til å arbeide til tross for helseproblemer – og å arbeide så 
mye som helsen tillater 

• Koordinerte og samtidige tjenester uten unødige opphold 
• Gjensidig kompetanseutveksling 
• Felles informasjonstiltak om temaet arbeid og helse 
• Konkret målsetting om forpliktende samarbeid særlig innenfor psykisk helse, med tanke 

på aldersgruppen opp til 30 år 
 
Oppfølging og revidering 
Direktørene i NAV Hedmark og Oppland, NAV hjelpemidler og tilrettelegging og SIHF skal ha 
ett/to kontaktmøte(r) pr år for å følge opp gjeldene avtale.  
Kontaktpersoner på ulike samarbeidsområder og prosjekter, avholder møter etter behov. 
Det skal føres referater fra møtene som skal gjøres tilgjengelig for partene. 
Partene dekker selv utgifter i forbindelse med oppfølging av avtalene 
Samarbeidsavtalen skal evalueres hvert annet år og revideres ved behov. 
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