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PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET INNLANDET HF 
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Sykehuset Innlandet HF vedtar å prolongere «Samarbeidsavtale 2019-2023» mellom 
Sykehuset Innlandet HF og kommunene i sykehusområdet med ett -1- år, til 29. februar 
2024.  
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Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFRAMSTILLING 
SAK NR.  094 – 2021 

Bakgrunn  

 
Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forplikter kommuner og helseforetak å 
inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud 
om helse- og omsorgstjenester. Gjeldende samarbeidsavtale (vedlegg 1) for perioden 
2019-2023 mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i sykehusområdet (heretter 
kalt partnere) er gjeldende til 28. februar 2023 og skal revideres. Avtalen inneholder en 
overordnet samarbeidsavtale, ti tjenesteavtaler og ni rutiner for samhandling.  
 

Saksframstilling 

Det er behov for å prolongere dagens avtale med ett år, frem til 29. februar 2024. 
Årsaken er at partnerne trenger mer tid for å sikre en god prosess i forhandlingene om 
en ny avtale og tilpasse avtalen til den nasjonale veilederen på området.  
 
Helsedirektoratet skulle ferdigstille en veileder for revidering av samarbeidsavtalene 
innen sommeren 2022. Arbeidet er forsinket og det er ikke satt dato for når den skal 
ferdigstilles. Helsedirektoratet forsinkelse påvirker oppstarten av prosessen for 
reforhandling av avtalen.  
 
Strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskap Innlandet, ga i møte 17. oktober 2022 sin 
tilslutning til en plan (vedlegg 2) for revidering av samarbeidsavtalen. Realisering av 
denne planen forutsetter at kommunene og styret i Sykehuset Innlandet HF vedtar 
prolongering av dagens avtale med ett -1- år, til 29. februar 2024. Prolongering av 
avtalen får ingen negative konsekvenser for partnerne. 
 
Helsefellesskap Innlandet vil få en aktiv rolle i reforhandlingen og utformingen av ny 
avtale. Helsefellesskap Innlandet ble etablert 1. januar 2022 og har første halvår 
prioritert å ferdigstille strategiplan og handlingsplan, og er på denne bakgrunn 
forsinket med evaluering av dagens samarbeidsavtale.  
 

Administrerende direktørs vurdering 

Revidering av samarbeidsavtalene er et omfattende arbeid som berører mange 
interessenter. For å sikre en god avtale er det viktig at partnerne får tilstrekkelig tid til 
involvering og forankring av arbeidet. Prolongering av avtalen får ingen negative 
konsekvenser for partnerne, og eventuelle behov for endringer i rutinebeskrivelser kan 
vedtas av Helsefellesskap Innlandet ved Strategisk samarbeidsutvalg.   
 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
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Vedlegg:  
 

Vedlegg 1: Samarbeidsavtale 2019-2023 Sykehuset Innlandet HF og kommunene i  
        sykehusområdet.  

Vedlegg 2: Plan for revidering av samarbeidsavtalene.  
 

 


