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Figur. Handlingsplan for Helsefellesskapet våren 2022.( SSU= Strategisk samarbeidsutvalg)  

 
Oppgaver våren 2022 

1. Helsefellesskap innlandet skal innen medio mai utarbeide en strategiplan for perioden 
2022-2026 

Beskrivelse av oppdraget;   
I NHSP fremgår det at helsefellesskapet skal prioritere utvikling av tjenester til pasienter som 
trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten (samarbeid om de som trenger det mest). Følgende pasientgrupper skal 
ha fokus:  

• Barn og unge 
• Personer med alvorlige psykiske lidelser og rus 
• Skrøpelige eldre 
• Personer med flere kroniske lidelser 

 

Arbeid med disse pasientgruppene skal understøttes av følgende 
leveranser/satsningsområder:  

• Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene 
• Sette egne mål i utviklingsplanene for å flytte spesialisthelsetjenester hjem til 

pasientene ved hjelp av teknologi 
• Lage en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse i samarbeid med kommunene 



 

Strategisk samarbeidsutvalg skal utarbeide en strategiplan med beskrivelse av 
utfordringsbilde, strategiske satsningsområder og prioriterte samhandlingsområder for 
perioden 2022-2026. Planen skal være sendt på høring i helseregionene og helseforetaket 
før den legges frem til endelig behandling i partnerskapsmøte 8 juni 2022. Helseforetak, 
helseregioner, brukere, ansatte og andre interessenter skal involveres i arbeidet. 

 
2. Helsefellesskap innlandet skal innen medio mai utarbeide en handlingsplan for 2022-
2023 

Beskrivelse av oppdraget;   
Med utgangspunkt i strategiplanen skal Strategisk samarbeidsutvalg utarbeide en 
handlingsplan med  konkrete tiltak som skal gjennomføres i perioden 2022-2023. 
Helseforetak, helseregioner, brukere, ansatte og andre interessenter skal involveres i 
arbeidet. 

Strategisk samarbeidsutvalg skal legge frem handlingsplan for 2022-2023 til behandling i 
Partnerskapsmøte den 8 juni 2022. 

 
3. Helsefellesskap innlandet skal innen 1. april gi innspill til Nasjonal Helse og Sykehusplan 

Beskrivelse av oppdraget; 
Nasjonal helse- og sykehusplan legges frem hvert fjerde år og setter retning for utviklingen 
av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal blant annet bygge på de regionale og 
lokale utviklingsplanene i spesialisthelsetjenesten. I Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- 
og sykehusplan 2020 – 2023 ble det varslet at regjeringen ønsker at neste nasjonale helse- 
og sykehusplan blant annet skal bygge på innspill fra helsefellesskapene. Dette er også en 
oppfølging av avtalen mellom KS og regjeringen om innføring av helsefellesskap av 23. 
oktober 2019. I brev fra Helse og omsorgsdepartementet 21.sept.2021 bes 
Helsefellesskapene å svare opp konkrete spørsmål (vedlegg) 
 
Strategisk samarbeidsutvalg skal innen 1. april svare opp spørsmålene til Helse og 
omsorgsdepartementet.  
 
4. Helsefellesskap innlandet skal ila våren 2022 starte opp arbeidet med revidering av      
samarbeidsavtalene 

Beskrivelse av oppdraget: 
Samarbeidsavtale 2019-2023 mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i 
sykehusområdet utløper 01.03.23. Avtalen skal sikre systematisk samarbeid mellom 
Sykehuset Innlandet og kommunene om helhetlige, koordinerte og kvalitativt gode 
helsetjenester. Helse- og omsorgstjenesteloven §6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en 
slik avtale skal inneholde. Våren 2021 foreslår Helse- og omsorgsdepartementet (i Prop.102 L 
(2020-21)) endringer i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Endringen 



innebærer at det innføres et krav om at avtalen skal omfatte en konkret beskrivelse av 
hvordan partene skal utvikle og planlegge tjenestene. Forslaget er en del av oppfølgingen av 
Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 og avtalen mellom KS 
og regjeringen fra oktober 2019 om etablering av 19 helsefellesskap. 

Strategisk samarbeidsutvalg skal innen 15.04 lage en konkret plan for hvordan arbeidet med 
revisjon av Samarbeidsavtalen skal gjennomføres i 2022 for å sikre at «ny» Samarbeidsavtale 
er på plass til 010323.  
 

5. Helsefellesskap innlandet kan ila våren 2022 starte opp pilotering av enkelte 
satsningsområder 

Beskrivelse av oppdraget; 
Parallelt med utarbeidelse av strategi og handlingsplan kan Helsefellesskapet v/Strategisk 
samarbeidsutvalg beslutte pilotering av enkelte tiltak.  

 

 


