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rehabilitering
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Fra ”gråsone ”?

Et område som 
ikke er 
gjennomregulert 
- at man har 
sikret avtaler og 
regelverk for alt 
som kan tenkes 
å inntreffe?
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Hvem har ansvaret?
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…til samhandlingssone
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Samhandlingsreformen 
skal bidra til å

• forebygge mer
• behandle tidligere
• samhandle bedre

…til beste for befolkningen og 
pasientene/brukerne!
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Nasjonal helse - og omsorgsplan (2011 -2015)
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• Viser retningen for hele helse-
og omsorgstjenesten og 
folkehelsearbeidet de 
kommende årene

• Setter målene og beskiver  
utfordringer og tiltak

• Viser hvordan samhandlings-
reformen skal gjennomføres
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Rettslige virkemidler

• Ny lov om folkehelsearbeid

• Ny lov om kommunale                                 
helse- og omsorgstjenester

• Avtaler om samarbeid                                
mellom kommuner og                       
helseforetak
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Lovpålagte samarbeidsavtaler som minimum skal 
omfatte, jfr § 6-2:

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver 
forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en 
felles oppfatning av hvilke tiltak partene til 
enhver tid skal utføre, 

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til 
innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for 
å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og 
omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester,
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3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold 

for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd,

5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare 
pasienter som antas å ha behov for kommunale 
tjenester etter utskrivning fra institusjon,

6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 
hospitering,

§§§§ 6-2 forts.
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7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis 
og læretid, 

8. samarbeid om jordmortjenester, 
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 
10. samarbeid om forebygging og

11. omforente beredskapsplaner og planer for 
den akuttmedisinske kjeden. 

§§§§ 6-2 forts.
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§§§§ 6-2 forts.

”Når det avtales samarbeidstiltak, må avtalen 
klargjøre ansvarsforholdene, herunder må
arbeidsgiveransvaret avklares. Videre må det 
avtales hvordan samarbeidstiltaket skal 
organiseres og finansieres.”
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Nasjonal veileder for lovpålagte 
samarbeidsavtaler

• Kapittel 5.2 til § 6-2 nr 1. 
• Enighet om grenseflater og gråsoner…hvor det er 

mangler…hvor det er overlappinger. 

• Beskrivelser relatert til ulike pasientgrupper, 
behandlingskjeder eller i faser av pasientforløpet. 

• Arenaer og prosesser… hvis det oppstår tvil eller 
uenighet om ansvar og oppgaver
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Nasjonal veileder for lovpålagte 
samarbeidsavtaler

• Kapittel 5.2 til § 6-2 nr 2. 
• …dialog utover ordinære rutiner for inn og 

utskrivning
• …samarbeid mellom KE i kommune og KE i HF
• …ambulant virksomhet 
• …ansvar for IP, dialog mellom nivåene og 

utpeking av koordinator
• …habiliterings-

/rehabiliteringstilbud…hjelpemidler…lærings- og 
mestringstilbud
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Utvikling av retningslinjer

• ”Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og 
vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer 
og veiledere som understøtter de mål som er 
satt for helse- og omsorgstjenesten. 
Retningslinjer og veiledere skal baseres på
kunnskap om god praksis og skal bidra til 
kontinuerlig forbedring av virksomhet og 
tjenester.”
Helse og omsorgsloven § 12-5
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Retningslinje for behandling og rehabilitering 
ved hjerneslag – Helsedir IS -1688


