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STYRESAK 77-2009  SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM 
 KOMMUNENE I NORD-NORGE OG  
 HELSE NORD RHF 
 
Møtedato: 23. september 2009 

 
Oppsummering 
Med den økte innsatsen som må legges i samarbeidet med kommunene generelt og som følge 
av samhandlingsreformen spesielt er det viktig at det blir etablert et formelt dialogpunkt 
mellom kommunesektoren i Nord-Norge og Helse Nord RHF. Her anbefales derfor at adm. 
direktør gis ansvar for å framforhandle en samarbeidsavtale med KS i de tre fylkene som 
sikrer en samordnet og mer systematisk kontakt mot kommunesektoren. 
 
Utvikling av kontakten mellom kommunesektoren i Nord-Norge og Helse Nord RHF 
Det foregår allerede i dag en utstrakt kontakt mellom kommunene og helseforetakene. Dette 
gjelder både omkring enkeltpasienter og på system/organisasjonsnivå. Flere av 
helseforetakene har allerede fått på plass egne samhandlingsavtaler med kommunene. Slike 
avtaler er nødvendige for å sikre at samhandlingen er forankret på ledelsesmessig plan i 
kommunene. Dette gjelder ikke minst med den oppmerksomhet som blir om felles ansvar for 
løsningene, styrking av helsetjenesten i kommunene og behovet for definerte 
samhandlingsmønstre.  
 
Helse Nord RHF har ansvar for det samlede spesialisthelsetjenestetilbud til landsdelens 
befolkning. Visjonen i Helse Nords strategi er ”Helse i nord der vi bor”. Dette innebærer at 
befolkningen får sitt tilbud lokalt på tjenestefelt med store krav til nærhet og/eller når mange 
pasienter trenger et tilbud. Generelt kan vi si at vår desentraliserte struktur er en fordel så 
lenge vi også aksepterer en viss grad av omstilling og endring for å sikre moderne og 
effektive tjenester. Det er følgelig et mål å opprettholde en god ”lokal selvforsyningsgrad” når 
det gir god behandling. Samtidig er behandlingskjeden organisert slik at ved noen lidelser så 
skal den enkelte pasient få behandling flere steder. Dette gjelder særlig når kravet til 
spesialisert behandling øker bl.a. innenfor den akutte kirurgiske virksomhet. I tillegg har vi 
regionale tilbud bl.a. innenfor rus og psykisk helsevern, kreft og hjertebehandling.  
 
Helse Nord RHF’s regionale ansvar innebærer også omfattende planleggingsarbeid med sikte 
på langsiktig utvikling av helsetjenesten. Det regionale helseforetaket fordeler ressurser 
mellom helseforetak. Rammene for utvikling av spesialisthelsetjenesten lokalt legges med 
konsekvenser for lokalsamfunn på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Disse forhold gjør 
det viktig for Helse Nord RHF å ha kontakt med representanter for kommunene.  
 
I Nord-Norge er det 88 kommuner, 42 av disse har færre enn 2000 innbyggere. Under ti av 
kommunene har mer enn 10 000 innbyggere. Kommunene har ulike forutsetninger for å yte 
gode helsetjenester til befolkningen. Skal Helse Nord RHF’s arbeid med planlegging og 
utvikling av helsetjenestene, fordeling av ressurser og bidrag til en samlet utvikling av 
landsdelen ivaretas på en god måte er det nødvendig å ha god kontakt med representanter for 
kommunesektoren. Her er Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nordland, Troms og Finnmark 
det naturlige kontaktpunkt. Organisasjonen har tre fylkeskretser, men ett regionalt sekretariat.  



 
 
Innhold og omfang på samhandlingen må utvikles i et samarbeid med KS. Dette må bygge på 
det samarbeidet som skjer i helseforetakene. Sett fra Helse Nord RHF’s side er følgende 
forhold viktige å få ivaretatt i en avtale: 
• Etablering av ett årlig møtepunkt mellom ledelsen for KS Nord-Norge og styret i Helse 

Nord RHF med formål å oppdatere på utfordringer for en samlet helsetjeneste i landsdelen 
og med særlig vekt på samhandling 

• Etablering av et fast dialogforum med representanter for kommunesektoren i Nord-Norge. 
Innhold og omfang av dette forumet må utvikles i samarbeid med representanter for 
kommunesektoren. Det er viktig at dette forumet både har representasjon fra politisk, 
administrativt og faglig nivå i kommunene 

• Mulighet for deltakelse fra Helse Nord RHF på kommunesektorens årlige samlinger i 
landsdelen. 

• Få utviklet gode og systematiske rutiner for høringer i viktige saker som er til behandling i 
Helse Nord RHF’s system 

• Få system for oppnevning av representanter fra kommunesektoren til utredninger og 
planarbeid som Helse Nord RHF gjennomfører som sikrer representativitet og legitimitet 

• Få økt bevissthet om behovet for lokal samhandling ved utvikling og endring av 
kommunenes helsetjeneste 

• Etablere organisasjonsmessige forutsetninger for å kunne ”samle landsdelen” i spørsmål 
av betydningen for hele helsetjenesten eksempelvis på IKT området. 

• Gode systemer for kommunikasjon og utveksling av informasjon omkring 
samhandlingstiltak i landsdelen 

 
Her presenteres ikke noen skisse til hvordan strukturen i samhandlingen kan være ut over det 
som framgår ovenfor. Den må utformes i samarbeid med KS. Et naturlig utgangspunkt for 
bygging av organisasjon er at basisstrukturen skal ligge på HF-nivå. Her er etablert 
samhandlingsorganer som er representative for kommunene i nedslagsfeltet. Et alternativ kan 
være at samhandlingsorganet på RHF-nivå bygger på/tar opp i seg representasjon fra 
samarbeidet med kommunene på helseforetaksnivå. . 
 
Det vil også være naturlig i arbeidet med denne samhandlingsavtalen å innlemme 
samhandlingen vi har med fylkeskommunene i en framtidig felles avtale. Slik kombineres 
perspektivene fra tjenesteinnhold, organisering og regional utvikling på en felles arena for alle 
aktører med ansvar. Dette gir også muligheter til å ta opp felles og omfattende utfordringer 
eksempelvis i forhold til framtidig rekruttering og utdanning i større bredde og med mer 
slagkraft. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kommunene i Nord-Norge er for Helse Nord en svært viktig samhandlingspartner for å 

utvikle og bedre tilbudet til befolkningen. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke 
behovet for ytterligere å styrke og systematisere samhandlingen i og mellom alle nivå i 
helsetjenesten. 

 
2. En avtale om samhandling mellom kommunene i landsdelen og Helse Nord RHF vil være 

et bidrag til utvikling av gode og bærekraftige helsetjenester som også vil tjene en samlet 
utvikling av landsdelen.  

 
3. Styret vil understreke behovet for at en i avtalen også retter oppmerksomheten om felles 

framtidige utfordringer mht. utdanning og rekruttering av helsepersonell. 



 
 
4. Adm. direktør gis i oppdrag å få etablert en samhandlingsavtale med Kommunenes 

Sentralforbund i Nord-Norge på vegne av kommunene. En slik avtale bør også innlemme 
samarbeidsavtalen med fylkeskommunene. 

 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg 



Vedlegg 
 
Strategisk forankring - forbedring gjennom samarbeid. 
Erkjennelsen av at videre utvikling av en god helsetjeneste til befolkningen ligger i god 
samhandling har vært til stede helt fra etableringen av helseforetakene. Forbedring gjennom 
samarbeid mellom enheter og nivåer har vært en hovedstrategi. Dette handler bl.a. om: 
• Enhetene blir hver for seg lett for små 
• For å få til sømløse overganger i tjenestene 
• For å få bedre deling av kunnskap og andre ressurser 
• For bedre å utnytte felles løsninger og nettverk 
• For bedre å kunne bruke den fordelen som ligger i en oversiktlig organisert helsetjeneste 
 
Det er gjort en rekke tiltak internt mellom helseforetakene og kommunene med utgangspunkt 
i denne overordnede erkjennelse og medfølgende strategi. Som samlet grep i hele landsdelen 
er det særlig grunn til å trekke fram vår egen IKT-strategi og de løsninger som er utviklet mot 
kommunehelsetjenesten. Selv om det fortsatt er lagt igjen så har et samlet grep om IKT 
utviklingen inkludert bedre løsninger mot kommunehelsetjenesten gitt oss gode forutsetninger 
for å tilby befolkningen bedre tjenester. 
 
Helse Nord RHF har siden 2003 hatt en samarbeidsavtale med fylkeskommunene i Nord-
Norge. Denne har først og fremst vært viktig for å kunne ha en formalisert dialogarena med 
fylkeskommunene om viktige sider ved Helse Nords virksomhet. Kontaktpunktet brukes i 
varierende grad.  
 
Kommunene er, i tjenestesammenheng, spesialisthelsetjenestens viktigste samarbeidspartner. 
Her er det i gang arbeid med å få etablert formelle samarbeidsavtaler mellom helseforetakene 
og kommunene i eget geografisk område. Flere av helseforetakene har allerede på plass slike 
avtaler ut fra litt forskjellig mal.  
 
Mellom fastlegene i landsdelen og Helse Nord RHF er det et etablert et eget dialogforum som 
drøfter viktige samhandlingsproblemstillinger. 
 
Avtale mellom Helse Midt Norge og KS Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal 
Denne avtalen bygger intensjonsmessige på samme forhold som er utgangspunktet for dette 
forslaget. Sentralt er etablering av felles arenaer og prosesser for samhandling. 
Utgangspunktet er involvering både på faglig, administrativt og politisk nivå. Det legges opp 
til mer forpliktende samarbeid om tiltak og oppgaveløsning. Det skal legges opp til å utvikle 
nye modeller for faglige og økonomiske løsninger.  
 
I avtalen er det etablert følgende arenaer og organer for samhandling i Midt-Norge: 
• Et bredt sammensatt samhandlingsutvalg 
• En årlig samhandlingskonferanse for hele regionen 
• En rådgivende helsefaglig ressursgruppe 
 
Avtalen mellom fylkeskommunene og Helse Nord RHF 
Avtalen mellom fylkeskommunene og Helse Nord RHF omfatter følgende:  
 
Fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF er enige om å formalisere sitt 
samarbeid. Det skjer for å sikre informasjonsutveksling og kommunikasjon om utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten i landsdelen. Partene er enige om at ansvaret for tjenestene best kan 
ivaretas når regionale folkevalgte synspunkter også er del av Helse Nords beslutningsgrunnlag 
i saker av vesentlig betydning for tilgjengeligheten i tjenestetilbudet.   
  



 
 
1. Det etableres et kontaktforum bestående av en representant fra politisk ledelse i hver av de 

tre fylkeskommunene, styreleder og administrerende direktør i Helse Nord. Det avvikles 
årlige tre kontaktmøter mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene. Ett av disse skjer i 
tilknytning til et styremøte i Helse Nord RHF. Helse Nord RHF ivaretar 
sekretariatsfunksjoner. I kontaktmøtene skal orienteres om bl.a. 
- utviklingen i spesialisthelsetjenesten 
- planer fylkeskommunene eller Helse Nord har av betydning for 

spesialisthelsetjenesten 
- aktuelle saker 

  
Fylkeskommunenes representanter i kontaktforumet inviteres til Helse Nord RHF’s 
seminarer for helseforetaksstyrene.   

 
2. Samarbeidet mellom fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord skal omfatte 

• Fylkeskommunene skal årlig motta Helse Nord RHF’s plan og melding. 
• Fylkeskommunene skal kunne uttale seg om vesentlige endringer av funksjons- og 

oppgavefordeling mellom helseforetakene, som er av betydning for tilgjengeligheten 
til helsetjenester, før behandling i Helse Nord RHF’s styrende organer.  

• Planer for utvikling og prioritering av faglige områder skal fylkeskommunene kunne 
uttale seg om. 

• Fylkeskommunene skal orienteres om forhold som i vesentlig grad påvirker 
spesialisthelsetjenestetilbud, sysselsetting etc. i Helse Nord RHF. 

• Helse Nord RHF skal kunne uttale seg om endringer av fylkeskommunale 
utdanningstilbud, av betydning for spesialisthelsetjenesten, før behandling i 
fylkeskommunens styrende organer.  

• Fylkeskommunene skal orientere, informere og innlede samarbeide med Helse Nord 
om endringer av samferdselspolitikk/kommunikasjoner som kan påvirke 
pasientstrømmer og tilgjengelighet i regionen. 

• Helse Nord RHF inviteres til å delta i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. 
• Helse Nord RHF og de tre fylkeskommunene skal vurdere felles satsing på 

forebyggende helsearbeid, forskning og kompetanseutvikling. 
• Helse Nord RHF’s ledelse inviteres årlig til fylkestingene for å presentere status og 

utviklingstrekk som grunnlag for debatt i fylkestingene. 
• Saker av spesiell betydning kan tas opp mellom partene ved behov. 
• Fylkeskommunene orienteres rutinemessig om sakslister til styremøtene i Helse Nord. 

 
 
 
 
 
 


