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Hvem er vi? 

Helsefelleskap Innlandet ble formalisert i desember 2021 og var operativ fra januar 2022. 

Helsefelleskapet består av 42 kommuner og ett helseforetak, som har virksomhet på 40 

steder i Innlandet. Helsefellesskap Innlandet har et sekretariat med til sammen to årsverk 

fordelt på Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusets opptaksområde. 

Helsefellesskapet er en videreutvikling av tidligere samarbeidsstruktur og samarbeidsavtale 

mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i opptaksområdet til sykehuset. 

Helsefelleskapet bygger på avtalen om helsefellesskap som ble inngått mellom regjeringen 

og KS høsten 2019.  

Helsefelleskap Innlandet er et partnerskap – en samhandlingsarena, der vi har strategiske 

drøftinger og prioriteringer på satsninger innen helsetjenester i Innlandet. I tillegg initierer vi 

felles tjenesteutvikling i tråd med dette. 

Visjon 

«Sammen om vår felles helsetjeneste» 

Mål 

Helsefelleskap Innlandet etterstreber å utvikle sammenhengende helsetjenester der 

innbyggere skal mestre og leve selvstendige liv. Våre felles helsetjenester skal være 

bærekraftige, tilgjengelige, fremtidsrettede og ha effekt for innbyggerne. 

Verdier 

Respekt og likeverd skal prege vår samhandling.  

Helhet og mot skal prege vår satsning og samskaping. 

 

Utfordringsbildet 

Vårt utfordringsbilde preges av: 

• Endring i demografi og bærekraft  

• Knapphet på ressurser og kompetanse 

• Økte forventninger fra innbygger, pasienter og pårørende 

• Nye arbeidsformer ved bruk av nye digitale løsninger og teknologisk utvikling  

• Stort omstillingsbehov innen helsesektoren og samfunn generelt 

• Lite kunnskapsbasert forskning på de kommunal helsetjenestene og samhandlingsfeltet 

mellom partnerne 

• Variasjon i behandling og tjenestetilbud 

• Ulik forståelse av hverandres samfunnsoppdrag og perspektiver 

• Manglende forankring av Helsefellesskap Innlandet 

 

 



 
 
 

Strategiske satsningsområder for perioden 2022-2026 

Helsefelleskap Innlandet har pekt på følgende strategiske satsningsområder, basert på 

utfordringsbildet over: 

Interessepolitikk 

Påvirke nasjonale satsninger og reformer ved å:   

• Være pådriver for at lov- og regelverk, finansiering, rammebetingelser, utdanning og 

informasjonssikkerhet understøtter samhandling og bærekraft 

• Ha regional frihet til å prioritere egne innsatsområder 

Likeverdige tjenester 

Sikre tilgang til tjenester av god kvalitet og tilpasset behov ved å: 

• Styrke forebygging, mestring og «hva er viktig for deg» som en del av helsetjenesten  

• Sikre helhetlig prioritering og riktig innsatsnivå 

• Sikre kort responstid og samhandling i akuttkjeden 

• Flere desentraliserte spesialisthelsetjenester der innbyggerne bor 

Nye digitale tjenester 

Digitalisering – naturlig førstevalg ved å: 

• Være pådriver for selvbetjeningsløsninger og digitale løsninger som understøtter innbygger, 

tjenesten og samhandlingen 

• Ha sikker informasjonsutveksling 

Samhandle med de som trenger det mest 

Sikre koordinerte pasientforløp og trygge overganger ved å:  

• Ha fokus på skrøpelige eldre, barn og unge, psykisk helse, kronikere 

• Styrke satsningen på brukermedvirkning og samvalg 

• Utvikle tverrfaglige samhandlingsarenaer med alle berørte aktører  

Kvalifisert arbeidskraft  

Sikre nok og riktig kompetanse ved å: 

• Utdanne, videre- og etterutdanne, kvalifisere (fylle kompetansehull) og gi god opplæring 

• Rekruttere, utvikle og beholde ansatte 

• Sikre mangfold, «nisje» kompetanse, oppgaveforflytting og kompetansedeling 

Kunnskapsbasert praksis 

Bygge et lærende helsesystem som sprer kompetanse og innsikt ved å: 

• Fremme lokale initiativ for utvikling, innovasjon og forskning 

• Utvikle et felles partsamarbeid for forskning, innovasjon og utvikling 

• Styrke kunnskap om effekt for innbyggere og pasientsikkerhet 

Fremtidsrettet ledelse og organisasjonsutvikling 

Sikre omstilling og implementering av felles løsninger ved å:  

• Ha samarbeidsavtaler med avklart ansvar og roller 

• Ha felles prosesser for ledelse- og organisasjonsutvikling, samt implementering 

• Innhente felles styringsdata for å følge kvalitetsutvikling og effekt for innbyggere 



 
 
 

Etablere og videreutvikle helsefelleskap Innlandet 

Likeverdige partnere som utvikler fremtidens helsetjeneste ved å: 

 Etablere møtearenaer for drøfting og videreutvikling av fremtidens helsetjenester 

 Etablere felles system som sikrer riktig prioritering av satsningsområder og nok kapasitet til å 

gjennomføre tiltakene 

 Sikrer at det er sammenheng mellom de strategiske og operasjonelle planene mellom 

partnerne 

 Utvikle et system som sikrer effektiv informasjonsutveksling mellom partnerne 

 Avklare forventninger og opptre i tråd med våre felles verdier 

 



 
 
 

 Handlingsdel for 2022 – 2023 

Følgende strategiske satsningsområder og tiltak er anbefalt for perioden 2022-2023: 

Interessepolitikk 

• Påvirkningsarbeid for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for samhandling og for 

å styrke det desentraliserte utdanningstilbudet. 

Kvalifisert arbeidskraft  

• Hospiteringsordning mellom Sykehuset Innlandet og Helseregion Nord-Gudbrandsdal.  

• Arbeide for desentraliserte utdanningstilbud for sykepleiere, leger, psykologer og 

vernepleiere. 

• Samle og dele erfaringer med oppgaveforskyving mellom fagprofesjonene. 

Samhandle med de som trenger det mest 

• Etablere fagutvalg psykisk helse barn og unge (pilot). 

- Pasientforløp barn med autisme» (fra GSU/OSU). 

• Utvikle generiske pasientforløp.  

• Pakkeforløp hjem for kreftpasienter (ny nasjonal satsning).  

• Pasientforløp for inntoks i Helseregion Sør-Gudbrandsdal (pilot) (fra GSU/OSU).  

• SSU prioriterer eventuelt felles tjenesteutvikling innen tiltaksområdet tverrfaglige 

helseteam for oppfølging av eldre og kronikere. 

Fremtidsrettet ledelse og organisasjonsutvikling 

• Revidere samarbeidsavtalene mellom sykehuset og kommunene (fra handlingsplan 2022) 

Kunnskapsbasert utviklingsbehov 

• SSU prioriterer eventuelt felles tjenesteutvikling innen tiltaksområdet partsamarbeid 

mellom akademia, Sykehuset Innlandet HF og helseregionene for forskning, innovasjon 

og utvikling.  

Likeverdige tjenester 

• SSU prioriterer eventuelt felles tjenesteutvikling innen tiltaksområdet akuttmedisinsk 

kjede og desentraliserte spesialisthelsetjenester 

Nye digitale tjenester 

• Mobil videoløsning / hodekamera for sårbehandling i utvalgte helseregioner 

• SSU prioriterer eventuelt felles tjenesteutvikling innen tiltaksområdet digital 

helsetjenester / velferdsteknologi 

Etablere og videreutvikle Helsefelleskap Innlandet 

• Videreutvikle oss som likeverdige partnere og etablere samhandlingsarenaer på alle 

nivå for å drøfte, prioritere, utvikle og samhandle om fremtidens helsetjeneste  
 



 
 
 

 



 
 
 

 


