Etablering av helsefelleskap
- gjennomgang av oppdrag og forslag til prosess
Orientering for samarbeidsutvalgene/-rådet

27.05.21-02.06.21

Prosjektrapport – «Felles utviklingsplan»
• Styringsgruppen takker prosjektleder Odd Ivar Øvregård for det omfattende
arbeidet som er gjort i forbindelse med prosjektrapporten «Felles utviklingsplan»
• Prosjektdirektivet som lå til grunn for arbeidet, var to-delt:
1. Utarbeide en Felles utviklingsplan
2. Legge til rette for oppretting av Helsefelleskap
• Styringsgruppen vil anbefale at prosjektrapporten inngår som en del av
kunnskapsgrunnlaget til videre arbeid for begge disse to prosessene

• Styringsgruppen anbefalere videre at etablering av helsefellesskap prioriteres, og
har bedt SSe utarbeide forslag til prosess (jf. saksgrunnlag)

Etablering av helsefellesskap
Styringsgruppens oppdrag til SSe:
1. Utarbeide forslag til prosess for etablering av helsefellesskap
2. Vurdere eksisterende dokumenter, avtaler og strukturer, og utvikle
forslag til endringer
3. Legge opp til en åpen, inkluderende og involverende prosess for
aktørene i helsefellesskapet
4. Innhente erfaringer fra andre helsefellesskap
5. Formell etablering på Toppleiarmøte 2022

Forslag til fremdriftsplan
Oppstartsmøte for prosess for etablering
av helsefellesskap
Forankring av prosess i
samarbeidsutvalgene
Arbeidsgruppen utarbeider 1. utkast til
«overordnet samarbeidsavtale»
Arbeidsgruppen utarbeider 2. utkast til
«ny overordnet samarbeidsavtale»
Samarbeidsutvalgene behandler «ny
overordnet samarbeidsavtale»
«Ny overordnet samarbeidsavtale»
behandles i kommunene og
spesialisthelsetjenesten
Signering Toppledermøtet 2022

12. mai

27. mai-2. juni
uke 25 (utsendt 2 uker i forkant)
uke 34 (utsendt 2 uker i forkant)
uke 38
okt-nov
27. jan

Forslag til vedtak

Styringsgruppen ber om at samarbeidsutvalgene/-rådet slutter seg til
forslag til prosess og mandat for arbeidet med å etablere
helsefellesskap som beskrevet i saksgrunnlaget.

Videre oppfølging
Styringsgruppen har i tillegg bedt SSe om å utarbeide:
«Et utfordringsnotat basert på samlet kunnskapsgrunnlag som kan
danne grunnlag for gode diskusjoner, drøftinger og
meningsutvekslinger med mål om å utvikle vår samhandling, i tråd med
de føringer som lå til grunn for igangsettelse av arbeidet med Felles
utviklingsplan»
SSe vil komme med en tilbakemelding for oppstart og status for dette
oppdraget i september 2021.

