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• Samhandlingsreformen trådet i kraft 1.1.2012 og ga 

føringer om forbedringer i samhandling, endring i 

oppgaver og tidligere innsats for å hindre sykdom og 

tidlig funksjonsnedsettelse 

 

 

• I perioden etter reformen har det blitt lagt frem og 

behandlet en rekke Stortingsmeldinger, lover og 

forskrifter som alle berører samhandlingen og  

oppgavefordelingen mellom spesialist- og    

primærhelsetjenesten 

 

 

 

 

 

Bakgrunn 



© 2016 Deloitte AS 

Dokumenter 

3 

 



25.10.2017 4 

 

 

• Vise vei og gi helsetjenesten en 

ny retning 

• Forebygge fremfor reparering 

• Tidlig innsats fremfor sein innsats 

• Få ulike ledd i helsetjenesten til å 

jobbe bedre sammen 

• Flytte tjenester nærmere 

brukerne 

• Overføre flere oppgaver (og 

penger) fra 

spesialisthelsetjenesten til 

kommunene 

• Samle spesialiserte fagmiljøer 

som er sterke nok 

• Gjøre det bedre for pasientene og 

gi dem sterkere 

brukermedvirkning 

• Pasientenes behov for koordinerte 

tjenester besvares ikke godt nok 

 

• Helsetjenesten preges av for liten 

innsats for å begrense sykdom 

 

• Demografisk utvikling og endring i 

sykdomsbildet gir utfordringer som 

kan true samfunnsøkonomisk 

bæreevne 

• Behov for tiltak som understøtter 

helheten i tjenestesystemene 

 

• Endringer i den strukturelle 

oppbygningen av tjenestene for å 

kunne møte fremtidens behov 

 

• Etablere rammebetingelser som gir 

den enkelte virksomhet motivasjon 

til å samarbeide og levere tjenester i 

samsvar med målene i helse- og 

omsorgspolitikken 

Samhandlingsreformen Utfordringane 



Samhandling er 

krevende – og må læres

Det kreves motivasjon 

og trening for å oppnå

nye resultater





    

  

 
Kven skal samhandle og korleis 

Samarbeidsavtaler 

Spesialist- 

helsetjeneste 

Samhandlingsutvalet 

Høgskolen 

18 kommunar 

Samarbeidsavtalar 



Avtalestruktur 

■ Overordna samarbeidsavtale 

■ 12 tenesteavtalar  

■ Særavtalar 

■ Siste revisjon 2016/2017 

 

Avtalt struktur for samhandling 

■ Toppleiarforum 

■ Samhandlingsutvalet (SU) 

■ Områdemøter 

■ Ulike arenaer for samhandling 
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Samhandlingsstruktur i Helse Fonna 



    

  

Samarbeidsavtalane handlar mellom anna 

om: 

Oppgåve og ansvarsfordeling mellom sjukehus og kommune 

• Kven skal behandlast kor? 

• Innskriving og utskriving i sjukehus 

• Koordinering av tenester – habilitering og rehabilitering 

• Opplæring av pasient og pårørande – læring og mestring 

• Svangerskapsomsorg 

• ØH-hjelp  

 

 

Fag og støttefunksjonar 

• Forsking og fagutvikling 

• IKT 

• Studentar og læretid 

 

• Drift av FOUSAM 

 

 

 

Samhandling er ein viktig del av arbeidskvardagen! 

 

 



Tenesteavtale 2 

• avklare føretaket og kommunen sitt ansvar for samarbeid knytt til innlegging, 

utskriving og habilitering/rehabilitering for pasientar med behov for heilskaplege og 

samanhengande tenester  

 

• sikre pasientane samanhengande og koordinerte habiliterings- og 

rehabiliteringstenester av god kvalitet  

 

• avklare føretaket og kommunen sitt ansvar for lærings- og meistringstilbod for å 

bidra til å førebyggje og meistre sjukdom 
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Samhandlingsutvalet  og oppfølgjing av avtalar 

 

• Handlingsplan for perioden 2015-2017 

 

• Oppretting av nettverk 

 

• Samhandlingsnytt 

 

• FOUSAM 
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SAMARBEID til pasienten sitt beste  

  

Oppfølgjing av Samhandlingsreformen 
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www.fousam.no 
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http://www.fousam.no/

