
Fastleger i Innlandet 

Invitasjon til å komme med forslag til satsningsområder for Helsefelleskap Innlandet 2022-2026. 

Sykehuset Innlandet og de 42 kommunene i opptaksområdet til sykehuset har etablert 
Helsefellesskap Innlandet. Helsefellesskap Innlandet er en formalisert samarbeidsstruktur med 
deltakere fra kommuner, sykehus, brukerrepresentanter, fastleger og tillitsvalgte. 

Hovedmålet til Helsefellesskap Innlandet er å skape mer sammenhengende og bærekraftig helse- og 
omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Partnerskapsmøtet besluttet i møte den 13.12.2021 i sak 04/21 at det skal utarbeides strategiplan for 
Helsefellesskap Innlandet for perioden 2022-2026, som skal behandles i partnerskapsmøtet 8. juni 
2022. 
 

Bakgrunn. 
Etableringen av helsefellesskap er et hovedgrep i Meld. St.7 (2019–2020) Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020–2023. Avtalen er forankret i konsultasjonsordningen mellom Regjeringen og 
kommunesektoren, representert ved Kommunenes sentralforbund, frem til 31.12.2023.  

Nasjonal helse- og sykehusplan er regjeringens strategi for realisering av pasientens helsetjeneste på 
en bærekraftig måte. I pasientens helsetjeneste er målet at pasienter, pårørende og helsepersonell 
opplever helse- og omsorgstjenesten slik: 

• Pasientene er aktive deltakere i helsehjelpen de mottar 
• Pasientene opplever sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner 
• Sårbare pasienter opplever at tjenestene opptrer i team rundt dem 
• Pasienter opplever en sammenhengende akuttmedisinsk kjede der innsats settes tidlig inn, og 

informasjonen følger pasienten hele veien 
• Pasienter møter i større grad spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv 
• Pasientene opplever at bruk av våre felles helsedata, ved hjelp av teknologi, gir bedre og mer 

presis helsehjelp 
• Helsepersonellet jobber i team rundt pasienten, utvikler tjenesten i tråd med kunnskap om hva 

som virker og utnytter mulighetene som teknologien gir. 
• Lederne gjennomfører endringene som må til – i godt samarbeid med de ansatte 
• Vi lærer av hverandre. 
 

• Nasjonal helse- og sykehusplan peker på 4 prioriterte innbyggergrupper som helsefellesskapet 
skal fokusere på, som trenger hjelp både i kommuner og på sykehus: 
o Barn og unge 
o Personer med psykiske helse- og rusproblemer 
o Personer med flere kroniske lidelser  
o Skrøpelige eldre 
 

• Viktige momenter for å lykkes med sammenhengende helse- og omsorgstjeneste: 
o Fra parter til partnere – kultur for samarbeid 
o Bedre felles planlegging og felles styringsdata 
o Felles tjenesteutvikling og lokale tilpasninger ved behov 



o Ta vare på det som fungerer i dag 
o Velferdsteknologi og digitalisering integrert i tjenesteyting 
o Gode overganger og helhetlige pasientforløp med samvalg og gode rutiner 
o Mobilisere pasienten som ressurs 
o Spesialisthelsetjeneste i hjemmet i samarbeid med kommunen og innbygger 
o Tilgang på ressurser og kompetanse, samt kultur for deling og læring 

 
Andre relevante nasjonale strategier og føringer: 
• St. meld. 15 (2017-2018) Leve hele livet – «en kvalitetsreform for eldre» 
• Flere år – flere muligheter – Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn (2016) 
• St. meld. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 
• NOU 2018-16: Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. 
• Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 - 2020 
• Prop.73L (2016-2017) Endring i barnevernsloven – Barnevernsreformen (2022)  
• «Barnevernreformen» innebærer en kommunal overtakelse av statlige oppgaver og større ansvar 

fra 1.1.2022. 
• Vi – de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021 – 2025 
• Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2023 
 
Innspill fra fastleger:  
Fastleger i de 42 kommunene i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet inviteres til å komme med 
forslag til satsningsområder for Helsefelleskap Innlandet i perioden 2022-2026. 

 
• Fra ditt ståsted som fastlege; hva er de største utfordringene i den daglige samhandlingen 

mellom i Sykehuset Innlandet HF og kommunene?  
 

• Fra ditt ståsted som fastlege; hvilken strategiske satsningsområder mener du Helsefellesskap 
Innlandet bør ha fokus på de kommende årene?   

Innspillene sendes til interkommunal rådgiver for Helsefellesskap Innlandet Janne Lind - 
janne.lind@ringsaker.kommune.no innen 1. mars 2022.  
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