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FORSLAG TIL VEDTAK  

1. Styret tar revidert overordnet samarbeidsavtale om helsefellesskap i Sør-Rogaland til 
orientering  

2. Styret ber administrerende direktør legge til rette for at styrets medlemmer inviteres 
og deltar på lik linje med øvrige deltakere på det årlige partnerskapsmøtet, og ber 
administrerende direktør foreslå for SSU at den overordnede samarbeidsavtalens 
punkt 7.1 endres til: Kommunene deltar med ordførere og rådmenn, og helseforetaket 
deltar med administrerende direktør med ledergruppe og styret i Helse Stavanger 
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
 

Samarbeid og samhandling med kommunene i opptaksområdet er avgjørende for å lykkes 
med å utvikle gode helsetjenester på alle nivå for innbyggerne i Sør-Rogaland. Slik 
administrerende direktør ser det, er dette et strategisk svært viktig område for Helse 
Stavanger. Etableringen av helsefelleskapet med både Strategisk samarbeidsutvalg og 
strukturer for samhandling om ulike tjenestemodeller, er en riktig og framtidsrettet utvikling. 
Slik administrerende direktør ser det, er det viktig at styret er godt kjent med arbeidet i 
helsefellesskapet – både gjennom jevnlig informasjon i styremøter, samt gjennom deltakelse 
på det årlige partnerskapsmøtet 
  

Sammendrag 
 

Det ble i møte 15.02.2019 besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå 
overordnet samarbeidsavtale i forbindelse med opprettelse av Strategisk samarbeidsutvalg 
(SSU). Avtalen ble revidert og behandlet i de ulike kommunestyrene i løpet av 2019.     
 
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, ble det lagt føringer for hvordan kommuner og 
helseforetak sammen skal etablere helsefellesskap for å kunne ivareta en helhetlig og 
sammenhengende helsetjeneste.  På denne bakgrunn er avtalen gjennomgått på ny.    
 
Revidert forslag ble lagt fram for SSU i møtet 04.06.21, og SSU sluttet seg til avtalen med 
følgende tillegg: 

  

 Navn på helsefellesskapet blir Helsefellesskapet i Sør-Rogaland  
 FSU suppleres med fastlege, praksiskonsulent (PKO) -lege beholdes i utvalget  
 Begrepet ‘LEON-prinsippet’ erstattes med ‘BEON-prinsippet’ 
 Tillegg til formål, pkt 3: Tjenestene oppleves av brukerne som relevante og individuelt 

tilpassede  
 Det er viktig at representanter på samme nivå i kommuner og sykehus møtes i det 

årlige partnerskapsmøtet  
 

Det årlige partnerskapsmøte er et overordnet strategisk og utviklingsorientert møte for 

politisk og administrativ toppledelse i kommuner og helseforetak som omfattes av avtalen. 

 

Deltakelse i det årlige partnerskapsmøte er regulert i samarbeidsavtalene, under punkt 7.1, 

sammensetning:  

Kommunene deltar med ordførere og rådmenn, og helseforetaket deltar med administrerende 

direktør og vedkommende sin ledergruppe. Helseforetakets styre inviteres til å delta. 

 

I SSU-møtet 04.06.21 ble det gitt et tydelig signal fra kommunene om at styret i Helse 

Stavanger er et sammenlignbart nivå med politisk ledelse i de enkelte kommuner, og derfor 

bør inviteres inn i dette møtet på lik linje med ordførerne.  
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Et alternativ for å imøtekomme dette, er å ettersende følgende justeringsforslag av punkt 7.1 

før avtalen legges fram for signering Helse Stavanger og hver av kommunene i 

opptaksområdet.  

Kommunene deltar med ordførere og rådmenn, og helseforetaket deltar med administrerende 

direktør med ledergruppe og styret i Helse Stavanger. 
 

 

  

Konklusjon  
Administrerende direktør anbefaler at styrets medlemmer inviteres og deltar på lik linje med 
øvrige deltakere på det årlige partnerskapsmøtet, og at den overordnede samarbeidsavtalens 
punkt 7.1 endres til: Kommunene deltar med ordførere og rådmenn, og helseforetaket deltar 
med administrerende direktør med ledergruppe og styret i Helse Stavanger 
 
 
 
 
Vedlegg: forslag til revidert samarbeidsavtale  


