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Disposisjon

• Bakgrunn NHSP (2020 – 2023)

- litt historie

• Hvorfor helsefellesskap?

• Mål og tiltak
• Representasjon

• Sekretariatsfunksjon

• Tjenestemodellgruppene – mandat og sammensetning

• Eksempel på saker



Fra parter til partnere 

• Etablert samarbeidsavtaler

• Etablert struktur for samarbeid

• Tydeliggjort ansvar og 
oppgavedeling

• Deling av ansvar og håndtering 
av økonomiske konsekvenser har 
utfordret opplevelsen av 
likeverdige parter

• Ulike tiltak iverksatt gjennom 
NHSP – parter til partnere



Avtale mellom KS og regjeringer
• En tydeligere samarbeidsstruktur

• Bedre felles planlegging

• Økt samordning

• Felles sekretariatsfunksjon kommuner

• Bedre beslutningsprosesser

• Tydelige prioriteringer

• Felles virkelighetsforståelse – felles 
styringsinformasjon

• Behov for lokale tilpasninger

• Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan
• Nasjonale helse- og samhandlingsplan



Hvorfor 
helsefellesskap ? 

• Helseforetak og kommuner har et felles 
ansvar for å levere gode og 
sammenhengende helse- og 
omsorgstjenester 

• Videreutvikle eksisterende samhandling

• Samarbeidsarena mellom helseforetak 
og omliggende kommuner

• Utvikle tjenester til fire prioriterte 
grupper: skrøpelige eldre, pasienter med 
flere kroniske lidelser, barn og unge og 
pasienter med alvorlige psykiske lidelser 
og rus 



Hvor vil vi ? 

• Nasjonal helse- og sykehusplan 
er regjeringens strategi for 
realisering av pasientens 
helsetjeneste på en bærekraftig 
måte.



Hvordan skal vi få det til ? 



Organisering helsefellesskap



Resultat gjennomgang av  fagrådene

Delavtaler Fagråd Avvikles/inngår 

i tjeneste-

modellene

Videreføres Kommentar

1 Samarbeidsavtale om ansvar og 

oppgavedeling          

Fagråd 1          √

2a Behandlingsforløp psykisk ledelse 

og rus

Fagråd 2a √

2b Behandlingsforløp habilitering Fagråd          

2b -2c(felles)

√ «Møteplassen» 

opprettholdes

2c Behandlingsforløp rehabilitering -«-

2d Behandlingsforløp palliasjon Fagråd 2d √ Består inntil videre

3   Henvisning og innleggelse Fagråd           

3-4-5(felles)

√ Fastlagte rutiner ivaretas

4   Døgnopphold øyeblikkelig hjelp -«-

5   Utskriving av pasienter -«-

6   Kunnskapsoverføring, 

informasjonsutveksling, hospitering  

Fagråd 6 √

7   Forskning Fagråd 7 √

8   Jordmortjenester Fagråd 8 √ Vurdere å ivareta annet 

nettverk

9   IKT–løsninger Fagråd 9 √

10 Helsefremmende og 

forebyggende arbeid

Fagråd 10 √

11 Beredskapsplaner og 

akuttmedisinsk kjede

Fagråd 11 √



Forslag til ny samarbeidsstrukturer i helsefellesskapet

FSU

Oppfølging tjenestemodellene

samhandlingen

delavtalene
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Partnerskapsmøte
Gi retning

SSU
Utarbeide strategi

Tjenestemodell
pasientforløp

Barn unge 

Tjenestemodell
pasientforløp
Psykisk & rus

Tjenestemodell
pasientforløp

Skrøpelige eldre 

Tjenestemodell
pasientforløp

Kroniske lidelser

11 beredskap

6 Kunnskap

7 forskning9 IKT

2d palliasjon



Status Helsefelleskapet i Sør-Rogaland

• Samarbeidsstrukturer etablert

• Overordnet samarbeidsavtale revidert

• Tjenestemodellgrupper for de fire prioriterte 
gruppene er etablert

• Metodikk

• Sammensetning

• Beslutningsprosesser

• Det konkrete arbeidet i tjenestemodell-
gruppene er i oppstartfasen!
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• Planlegging og utvikling

• Konsensus i alle kommunene 

• Forankring 

• Involvering

Hvorfor er helsefellesskapet i Sør-Rogaland viktig for 
habilitering og rehabiliteringsområdet?



Hvordan sikre god ombordstigning ved nye tiltak innen 
habilitering og rehabilitering

• IKART ( interkommunalt 
ambulant rehabiliteringsteam)

• Elektronisk individuell plan (e-
IP), i samarbeid med kommunen

• Barn og unges helsetjeneste



Leder: 
klinikksjef alt. avdelingssjef eller kommunalsjef  
innen aktuelt fagområdet 

Nesteleder 
klinikksjef alt. avdelingssjef eller kommunalsjef innen 
aktuelt fagområdet 

Sekretær/saksbehandler 
fra samme organisasjon som leder 

Helse Stavanger 
avdelings- /postledere, ressurspersoner inkl. lege 

Kommunene 
fagledere, ressurspersoner, deltagere nettverk 

fastlege 

Brukerrepresentanter 

Sammensetning i tjenestemodellene 



Medlemmene i tjenestemodellgruppene 

Tjenestemodellgruppe leder nestleder 
Rus og psykisk helse Trude Lønning, rus og 

psykisk helsesjef, Sandnes  
Bent Horpestad, klinikksjef 
Psykisk helse voksne  

Skrøpelige eldre Elisabeth Farbu, klinikksjef 
hode, hals og rehabilitering 

Hege Helliesen, kommunalsjef, 
Kvitsøy 
 

Barn og unge Jone Skjelbred, 
kommunalsjef barn og unge, 
Stavanger  

Lars Conrad Moe, klinikksjef 
barn, unge og rus 

Personer med flere 
kroniske lidelse 

Erna Harboe, klinikksjef 
mottaksklinikken  

Adriaan Schönhage, 
kommunalsjef omsorg, Strand 

 
 



Tjenestemodellgruppe Fagpersoner SUS Fagpersoner kommune

Rus og psykisk helse Jørn Andre K. Idsal, avdelingssjef KPHV

Randi Mobæk, avdelingssjef ARA/TSB

Kirsti Hansen, overlege SVG DPS

Marianne H.  Secher, br.repr.BU-FFO

Marte Kristin Helle, avdelingsleder 

rehabiliteringsseksjonen, Stavanger

Atle Straume, virksomhetsleder rus og 

psykisk helse, Hå

Fastlege

Berit Marie Dybsjord, brukerrepresentant 

Skrøpelige eldre Henrik Sundt Moen seksjonsoverlege 

geriatri

Iris Skeie Steine, avd.spl. ort 

Hege Hansen, spes.spl. 

alderspsykiatrisk avd.     

Anne Hylland, brukerrepr. 

Pensjonistforbundet

Anne G. Friestads, AKS sykepleier, Bjerkreim 

Kristine Ims, virksomhetsleder rehab- og 

hjemmetjenester, Time

Harald Braut, fastlege 

Brukerrepresentant

Barn og unge Kari Helene Reinås (avdelingssjef 

HABU)

Martine Gilje Jaatun (overlege BUK)

Lilja Bjørk Thorsteinsdottir 

(avdelingssjef PBU)

Anne Tyldum Bruvik (brukerrepr. 

ungd.rådet)

Camilla Haug Flem, kommunalsjef helse og 

omsorg, Hjelmeland

Monika Nordås, psykolog, Klepp

Inger klippen, fastlege 

Brukerrepresentant

Personer med flere

kroniske lidelse

Sara Mathisen- seksjonsoverlege 

nevr.pol.

Else Hollund – fagsjef sykepleie 

Hans Espeland – overlege urolog,

Berit Torgersen Skiftun (brukerrepr. BU)

Anne Brit Tengesdal, helsefaglig ansvarlig, 

Eigersund

Ine Hareland Lunde, virksomhetsleder 

fysio- og ergoterapi, Sandnes

Aud Feed Davies, fastlege

Brukerrepresentant May Helen Olsen




