
Samarbeid - 

tjenesteavtalene 

Møteplassen 2016 - Koordinerte helsetjenester?  



Hva vil jeg snakke om? 

• Bakgrunn for avtalene? 

• Tjenesteavtalene 

• Hvordan har de fungert? 

• Noen tanker på hvor vi bør ha hovedfokusen fremover 
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Samhandlingsreformen: 

Hovedutfordringer: 

• Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt 

nok 

• Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og 

forebygge sykdom 

• Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir 

utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske 

bæreevne 

 



§§ om samhandlingsavtale 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 

– Kapittel 6 

– Plikt til å inngå avtale (skal inngå avtale) 

• Spesialisthelsetjenesteloven 

– § 2-1 e  

– Plikt til å inngå avtale (skal sørge for) 

 



Formålet med 

avtalene 
 

Bedre samarbeid mellom 

kommune og sykehus skal bidra 

til at pasienter og brukere 

opplever helhetlige og 

sammenhengende 

helsetjenester.  

 

For å sikre dette skal 

kommunene og sykehusene inngå 

samarbeidsavtaler. 

 



• Partene er ikke rettslig 

bundet 

 

• «partene ønsker…»,  

• «partene har til 

hensikt…» 

 

Fra 

intensjonsavtale… 



…til rettslig 

bindende avtale 

• Kan håndheves av domstol 

– Dom for oppfyllelse av avtale 

– Parten dømmes til å betale 

erstatning 

 

• «partene skal…»,  

• «partene plikter…» 

 



Struktur 



Erfaringer 

• Større profesjonalisering 

• Mer systematisk arbeid 

• Krevende å revidere avtalene 

• Implementering av avtalene tar 

lengre tid enn forventet 

• Hvor er fastlegen i avtalene? 

• Vanskelig å få ut data og gode 

analyser 

• Avvikssystemet – det blir meldt 

relativt få avvik – de avvikene 

som kommer er fra noen få 

kommuner og helseforetaket 



Erfaringer  

• Avtalene er mellom den 

enkelte kommune og 

Helseforetake 

• Stor variasjon i størrelse på 

kommunen 

• Større grad av spesialisering  i 

kommunene 

• Mottaksplasser, Kortidsplasser, 

ØHD  

• Hadde det vært bedre  

Hjem – sykehus- hjem for 

innbyggeren?  

 



• Samarbeidet er blitt mer 

fleksibelt – Eks ØHD sengene 

 

• Tettere samarbeid innen 

utvikling (og forskning)  

Erfaringer 

 



Hva kunne jeg 

tenkt meg å jobbe 

mer med? 

• Mer fagligsamarbeid på tvers av 

nivåene for å få til et mer 

helhetlig pasient forløp 

 

• Hvordan få til en bedre 

brukermedvirkning? 

 

• Synliggjør og tydliggjør 

fastlegenes plass i 

samhandlingen 

 



• Felles IKT systemer – for lettere 

å utveksle informasjon på tvers 

av nivåene 

 

• Få til et enklere avvikssystem 

og kultur for å melde avvik 

 

• Forenkle avtalene 

 

  



Det gjelder å 

holde seg på 

bølgen  


