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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Administrerende direktør er fornøyd med fremgangen i arbeidet med helsefelleskapet, og 
mener det legges ned mye godt arbeid på alle nivå.  Adm. direktør mener det er verd å merke 
seg at Sør-Rogaland er kommet lenger i arbeidet med helsefelleskapet enn i mange andre 
deler av landet.    
  

Sammendrag 
Helsefelleskapet Sør-Rogaland vil i løpet av høsten bli ferdig etablert i sin helhet. Det er kun 
utnevnelse av fastleger på alle nivå i helsefellesskapet (strategisk samarbeidsutvalg, faglig 
samarbeidsutvalg, tjenestemodellgruppene), samt utnevnelse av brukerrepresentanter fra 
kommunene, som gjenstår.  
 
Tjenestemodellgrupper er oppnevnt for å utvikle nye tjenestemodeller for de fire prioriterte 
pasientgruppene i Nasjonal helse og sykehusplan (NHSP1).  
 
 1) personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer,  
 2) skrøpelige eldre,  
 3) barn og unge og  
 4) personer med flere kroniske lidelser 
 
Utfordringene knyttet til god kvalitet på tjenestene og god pasientflyt, vil ikke kunne løses av 
partene alene. Nye tjenestemodeller må etableres og nye metoder og teknologi må tas i bruk. 
 
Helsefellesskapet i Sør-Rogaland har fått utarbeidet en rapport med framskrivinger av 
pasient-/brukertall og aktivitetstall for helsefellesskapet. Rapporten beskriver fremtidige 
behov for helse- og omsorgstjenester med utgangspunkt i demografiske og epidemiologiske 
utviklingstrekk i Sør-Rogaland. Hovedfunnene i rapporten tilsier at samlet befolkningsvekst i 
helsefellesskapsområdet frem til 2035 er ca. 11 %. Det forventes mer enn dobling av antall 
eldre i alderen 80–89 frem til 2035, noe som medfører økt etterspørsel etter personell innen 
helse og omsorg.   
 
Samhandlingen med primærhelsetjenesten har fungert svært godt gjennom hele 
pandemiperioden. Etablerte samhandlingsarenaer som er bygget opp over flere år ble tatt i 
bruk og benyttes fortsatt. Fremtidig struktur tar med seg de gode erfaringene med etablerte 
fagråd for enkelte delavtaler, mens andre fagråd avvikles da temaene vil bli ivaretatt i 
tjenestemodellgruppene for de fire prioriterte pasientgruppene.  
 
I den senere tid har antall utskrivningsklare pasienter (UKP) økt i sykehuset. Det har i den 
anledning vært kontinuerlig kontakt for å forsøke å finne løsninger samt avholdt møte med 
kommuner hvor antall UKP har vedvart over tid.  
 
I slutten av 2017 ble det etablert et nasjonalt nettverk/dialogforum som skal være en 
dialogarena knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de ulike delene av 
kommunehelsetjenesten.  Forumet, som bl.a. diskuterer og vurderer eksisterende virkemidler 
i samhandlingen, synliggjør utfordringer og løfter frem erfaringer og fakta fra samhandlingen, 

                                                                    
1 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/
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møtes et par ganger i året. Fra Helse Vest-regionen er Helse Stavanger representert sammen 
med Helse Vest RHF.  

Fakta 
Nivåene i helsefellesskapet som beskrives i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) var i 
hovedsak etablert da planen ble presentert, bortsett fra etablering av tjenestemodellgrupper, 
samt fastlegers og brukerrepresentanters deltakelse på alle nivå (fig 1).

 
Helsefellesskapet Sør-Rogaland var tidlig ute og etablerte fagråd for oppfølging av hver enkelt 
delavtale 2. Fagrådene er evaluert og flere av fagrådene vil utgå når tjenestemodellgruppene 
er etablert. (fig.2) 

 
 

 

                                                                    
2 https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling  

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling
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Bruk av etablerte samhandlingsstrukturer har vært avgjørende i pandemisituasjonen. I løpet 
av 2020/21 har arbeidet med å etablere tjenestemodellgrupper som en del av 
helsefellesskapet, hatt særlig oppmerksomhet i SSU og FSU.  
 
Tjenestemodellgruppene er under etablering, og medlemmer valgt for de fire prioriterte 
pasientgruppene som er beskrevet i NHSP.   
 
Gruppene er sammensatt med likt antall representanter fra kommuner og sykehus og skal 
ledes av henholdsvis kommunaldirektør/kommunalsjef eller klinikksjef/avdelingssjef i HST -  
to tjenestemodellgrupper hver. Fastleger og to brukerrepresentanter skal delta i alle 
tjenestemodellgruppene, i tillegg til øvrige nivåer i samhandlingsstrukturen (SSU og FSU).  
 
Hensikten med å etablere tjenestemodellgrupper, er at kommuner og helseforetak skal jobbe 
sammen for at pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helse- 
og omsorgstjeneste, der pasienten kan være en aktiv deltaker i egen helse og behandling.  
Tilrettelagt styringsinformasjon og felles framskrivings verktøy skal bidra til felles 
virkelighetsforståelse og understøtte felles planlegging. 
 
Helsefellesskapet i Sør-Rogaland har fått utarbeidet rapport fra Sintef med framskrivinger av 
pasient-/brukertall og aktivitetstall for helsefellesskapet. Rapporten beskriver fremtidige 
behov for helse- og omsorgstjenester med utgangspunkt i demografiske og epidemiologiske 
utviklingstrekk i Sør-Rogaland.   Rapporten vil bli presentert i sin helhet i partnerskapsmøte 
den 18. mars 2022.  
 
Hovedfunnene i rapporten tilsier at samlet befolkningsvekst i helsefellesskapsområdet frem 
til 2035 er ca. 11 %. Helsefellesskapet i Sør-Rogaland har bestilt egen rapport fra Sintef med 
framskrivinger av pasient-/brukertall og aktivitetstall for helsefellesskapet. Rapporten 
beskriver fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester med utgangspunkt i demografiske 
og epidemiologiske utviklingstrekk i Sør-Rogaland, og det forventes mer enn dobling av antall 
eldre i alderen 80–89 frem til 2035. Grunnet alderssammensetning estimeres en stor vekst i 
oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten innen somatikk. Økt effektivitet og 
oppgaveoverføring til kommunehelsetjenesten vil kunne moderere veksten i 
spesialisthelsetjenesten, men samtidig øke presset på de kommunale tjenestene.  

Kommentarer  
Utfordringene knyttet til pasientflyt og samhandling i aksen spesialisthelsetjeneste, fastleger 
og kommunehelsetjenesten vil ikke kunne løses av en av partene alene.  Man har derfor blitt 
utfordret av helsemyndighetene om sammen som partnere å skape pasientens helsevesen 
med sømløse overganger mellom de forskjellige tjenestenivåene. 
 
Nye tjenestemodeller må etableres og nye metoder og teknologi må tas i bruk. Realisering av 
det utadvendte sykehuset må delvis skje gjennom bruk av ny teknologi og digitale løsninger, 
herunder digitale innbyggertjenester, nettbasert behandling, digital hjemmeoppfølging, 
hjemmesykehus og teknologi i prehospitale tjenester. Dette vil kunne bidra til mer effektive 
spesialisthelsetjenester men kan kreve økt innsats i kommunale helse- og omsorgstjenester.  
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Innen psykisk helsevern og rus forventes det en forlengelse av trenden med nedgang i 
oppholdsdøgn og en økning i poliklinisk aktivitet.  
 
Det er forventet økt etterspørsel etter personell innen helse og omsorg. Etterspørselen vil 
være større i kommunehelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten, men vil utfordre 
tjenestene totalt sett.  
 
Nasjonalt nettverk/dialogarena for samhandling 
Det ble i november 2017 etablert et nasjonalt nettverk/dialogarena for samhandling.  

Nettverkets deltakere er fra RHF/HF og KS/kommunesektoren. Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD)  og Helsedirektoratet orienteres om status og inviteres til 
deltakelse i møter som observatør. Ulike aktører inviteres på enkeltmøter basert på tema for 
møte.  
Helse Stavanger deltar med samhandlingssjef sammen med en representant fra Helse Vest. 
Nettverket har som mål å møtes minst et par ganger i året og Helse Sør-Øst RHF har p.t. 
hovedansvar for møtene. Nasjonal helse- og sykehusplan, aktuelle virkemidler for bedre 
samhandling, fastlegeordningen, praksiskonsulentordningen (PKO), etablering av 
helsefellesskap, håndtering av pandemien m.m., er aktuelle tema som tas opp i nettverket.  
 
Status samhandling 
Antall utskrivningsklare pasienter (UKP) som venter på en tjeneste i kommunen, ble holdt på 
et lavt nivå i hele 2020. I løpet av 2021 har imidlertid antallet økt i enkelte kommuner, noe 
som til tider er en medvirkende årsak til korridorpasienter. Dette har vært tema i FSU i tillegg 
til at det har vært avholdt møter med aktuelle kommuner for å forsøke å finne løsninger. I dag 
satser kommunene i stor grad på å styrke hjemmetjenestene ved å utvikle nye 
tjenestemodeller for at pasientene skal kunne bo lengst mulig hjemme. Dette skal kunne bidra 
til å forebygge innleggelser i sykehus gjennom f.eks. fallforebygging eller forebygging av 
livsstilssykdommer. Økende satsing på hjemmetjenester medfører imidlertid færre 
institusjonsplasser. Pasienter som defineres som utskrivningsklare fra sykehuset, vil ofte ha 
behov for et kort opphold i institusjon før utskrivelse til hjemmet. Færre korttidsplasser, som 
i tillegg ofte belegges med langtidspasienter, har for enkelte kommuner medført lengre 
liggetid i sykehuset som utskrivningsklar.  
 
Revisjon av samarbeidsavtaler 
Samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene vil i 2022 måtte gjennomgås på 
nytt med bakgrunn i ny nasjonal veileder som er under arbeid i Helsedirektoratet. Denne skal 
gi veiledning om det lokale handlingsrommet og innretning av samhandlingen. Det er et uttalt 
ønske fra HF’ene i Helse Vest at veilederen utformes på en slik måte at gjeldende struktur for 
samarbeidsavtalene kan opprettholdes.   

Konklusjon  
Adminstrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering, og ber om  en ny 

orientering når tjenestemodellgruppene har kommet godt i gang med arbeidet sitt.  

 
 
 


