
 

  

 
 

Møtedato: 28. september 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Dato: 16.9.2011 
 
 
Styresak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler  
    mellom helseforetak og kommuner 
 
 
Innledning 
Gjennomføring av samhandlingsreformen skal forankres gjennom avtaler mellom 
helseforetakene og kommunene. Dagens avtaler skal avløses av nye avtaler i 2012. I denne 
saken foreslås det gitt fullmakt til helseforetakene i Helse Nord til å inngå samarbeidsavtaler 
med kommunene og til å håndtere oppgjør for utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstilbud. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Avtalene som inngås mellom likeverdige parter skal gjennom prosess og endelige avtaler 
bygge på verdigrunnlaget om kvalitet, trygghet og respekt. Avtalene vil gi forutsigbarhet både 
for eiere og drivere av tjenestene og for brukerne til de tjenester som tilbys. Representant for 
brukerne (utpekt av det regionale brukerutvalg) er medlem i Helse Nords arbeidsgruppe.   
 
Bakgrunn 
Samhandlingsreformen ble vedtatt i Stortinget, den 27. april 2010 (St. meld 47 (2008-2009), 
og den er fulgt opp med St. meld 16 (2010-2011), Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-
2015), Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid. 
 
Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester pålegger kommuner og regionale 
helseforetak å inngå samarbeidsavtaler: 
 
§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 
Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen 
kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. Samarbeidet skal ha som 
målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og 
omsorgstjenester. Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved 
utarbeidelsen av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med 
utarbeidelse av avtalene. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet forholder seg til de regionale helseforetakene og gir oppdrag 
til dem. Helse Nord RHF må ta stilling til om disse oppgavene skal løses av RHF-et eller om 
de skal løses av helseforetakene direkte.  
 
Loven definerer også krav til avtalens innhold: 
 
§ 6-2 Krav til avtalens innhold 

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



• 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. 

• Retningslinjer for innleggelse i sykehus. 
• Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. 
• Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. 
• Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 

faglige nettverk og hospitering. 
• Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 
• Samarbeid om jordmortjenester. 
• Samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 
• Samarbeid om forebygging. 
• Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. 

 
Helseforetakene i Helse Nord har inngått avtaler med de fleste kommunene. I forbindelse med 
Stortingets vedtak om samhandlingsreformen er det kommet nye krav til innholdet i avtalene, 
og det er nødvendig å reforhandle eksisterende avtaler, slik at disse blir i samsvar med 
Stortingets vedtak. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har fått i oppdrag å utarbeide maler for slik 
avtaleinngåelse med kommunene. Det er forventet at dette arbeidet er ferdig i midten av 
september. Bl.a. har Helse Nord og Kommunenes Sentralforbund (KS) deltatt i dette arbeidet. 
Underveis er det fortløpende innhentet synspunkter fra helseforetakene og samarbeidsparter i 
Helse Nord. 
 
Med forbehold om HOD’s endelige beslutning legges det opp til avtaleinngåelse på tre nivåer: 
• Overordnet regional intensjonsavtale mellom KS og det regionale helseforetak, innen 

31.12.2011 
• Overordnet samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommuner, innen 31.12.2011 
• Tjenesteavtaler mellom helseforetak og kommuner, innen 31.12.2012 
 
I utkastet til HOD’s veileder heter det:  
Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetak bestemmer. Det 
anbefales at styrene for de regionale helseforetakene delegerer ansvaret for å inngå 
samarbeidsavtaler til helseforetakene fordi helseforetakene og kommunene er de naturlige 
ansvarlige instansene på operativt nivå. 
 
Finansieringsordninger 
Samhandlingsreformen innebærer nye finansieringsordninger og nye betalingsstrømmer 
mellom kommuner og helseforetak: 
 
Kommunal medfinansiering 
Medfinansiering innebærer at kommunene skal betale en stykkpris for utvalgte (medisinske) 
DRG-er. Dette vil bli en form for utvidet ISF-finansiering. ISF-finansieringen håndteres i dag 
via RHF-et som mottar forskudd fra HOD og viderefordeler inntekten til de helseforetakene 
som tjener den opp.  



Det foreslås derfor at den kommunale medfinansieringen også håndteres av RHF-et fra 2012. 
Det innebærer at RHF-et må kreve inn akontoinnbetaling fra den enkelte kommunen og sørge 
for betaling til de enkelte HF-ene i takt med gjennomført aktivitet. Ved å gjøre dette slik vil 
ikke helseforetakene påføres ekstra oppgaver, og likviditetsbelastningen av den nye ordningen 
vil håndteres av RHF. 
 
Utskrivningsklare pasienter 
Vi har allerede i dag et opplegg hvor helseforetakene fakturerer kommunene for 
utskrivningsklare pasienter. Ordningen som innføres fra 2012 er dermed ikke en ny ordning. 
Det som er nytt er at ordningen øker i omfang og at døgnprisen økes.  
 
Dette er en oppgave som bør forbli i helseforetakene, fordi den er knyttet tett opp til de 
oppgavene som skal løses i den konkrete samhandlingen mellom kommuner og helseforetak.  
 
Ø-hjelp med mer 
Innholdet i og finansieringen av dette tilbudet er mer uklar. Oppgaven skal enten løses av 
kommunene eller av helseforetaket avhengig av hvilke avtaler som inngås. Etter det som er 
kjent pr. dags dato, skal disse tilbudene finansieres av HOD (gjennom midler som vil bli 
trukket inn fra helseforetakene i budsjett 2012) og konkret bidrag fra det enkelte HF.   
 
Oppfølging i Helse Nord 
Helse Nord RHF har i samråd med helseforetakene etablert en egen arbeidsgruppe til å 
koordinere gjennomføring av samhandlingsreformen i Helse Nord, herunder forberede felles 
grunnlag for avtaleinngåelser. Helseforetakene er representert i arbeidsgruppen.  
 
Det er enighet om at samarbeidsavtaler med kommunene inngås av det enkelte helseforetak 
som ansvarlig for de utøvende tjenester. Dette krever delegasjon fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene. Adm. direktør anbefaler slik delegasjon.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF delegerer ansvaret for å inngå samarbeidsavtaler med kommunene i 
Helse Nord samt å håndtere oppgjør for utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstilbud til 
helseforetakene i regionen.   
 
 
Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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