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1. Innledning
Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i ulikt lovverk og har ulike
men tilgrensende samfunnsoppdrag. Mange pasienter har behov for tjenester fra både
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til
disse pasientene forutsetter nært samarbeid og god samordning av tjenestene i kommunene
og helseforetakene sammen med andre tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten.
I tråd med samhandlingsreformen er det utviklet et omfattende avtaleverk mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten, og etablert nye samarbeidsorganer/arenaer for
samarbeid.
Helseregion Vest og KS i de tre fylkene har hatt en intensjonsavtale om samarbeid på
strategisk og overordna nivå, denne avtalen er en justering og revidering av den avtalen.
Ambisjonen er å bli best i landet på samhandling.
2. Parter i intensjonsavtalen
Partene i avtalen er:


Helse Vest RHF



KS Vest

3. Intensjon med avtalen
Formålet med samhandlingsreformen er å bidra til tidlig hjelp, helhet og sammenheng og en
bærekraftig helsetjeneste.
Intensjonen med avtalen er å styrke samarbeidet mellom partene og gjøre regionen som
helhet bedre i stand til å understøtte nasjonale mål og føringer.
Det innebærer å ta et felles ansvar for at innbyggerne i regionen skal oppleve
helsetjenestene som helhetlige og sammenhengende, med god kvalitet innenfor en
bærekraftig ramme.
God og likeverdig samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er en
forutsetning for å sikre pasientens helsetjeneste.
På samme måte er god informasjon og utveksling av kompetanse mellom nivåene, en
forutsetning for å sikre et helhetlig behandlingsforløp.
Partene ser behov for omstilling og utvikling, og at tiltak som berører begge nivåene
planlegges og gjennomføres i fellesskap som likeverdige parter.
Et aktivt samarbeid rundt tjenestene og de digitale løsningene vil være til pasientens beste.
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Partene vil legge vekt på at brukerne trekkes aktivt med i utforming og gjennomføring av de
ulike tiltakene både i kommunene og i foretakene.
4. Prioriterte områder for styrket samarbeid
I denne intensjonsavtalen vil partene trekke fram områder som partene særlig vil stimulere
til felles oppfølging av.
For partene er det særlig viktig å ha oppmerksomhet på prosjekter som understøtter tidlig
hjelp, helhetlige tjenester for pasienter som har behov for tjenester fra både
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og som kan bidra til en mer
bærekraftig helsetjeneste.
Det er enighet mellom partene om å prioritere følgende prosjekter/områder i 2019/2020:


«Barn og unges helsetjeneste» i Helse Fonna – utvikle tilsvarende
samhandlingsforløp for barn og unge i alle foretaksområdene i regionen.



Utdanning og rekruttering av helsepersonell.



Digitalisering av helsetjenestene i tråd med nasjonale strategier, føringer og løsninger
Det bør gjennom annet halvår 2019 gjennomføres et avgrenset forprosjekt i den
hensikt å utrede handlingsrom for ytterligere fellestiltak innen teknologiområdet
mellom partene i Helse Vest sitt nedslagsfelt.

Det lages for hvert av prosjektene/områdene et notat som bl.a. spesifiserer:







mål for prosjektet
hvilke oppgaver må løses for å nå målet
hvordan partene vil samarbeide om å løse oppgavene
hvordan brukerne vil bli involvert
hvordan prosjektet skal følges opp
finansiering av prosjektet

Disse notatene må utarbeides og forankres mellom partene.
5. Organisering og administrasjon
Møterammer:
Partene møtes jevnlig.
Det planlegges inntil 3 møter årlig med en møteramme på 2 timers møte lagt til egnet
tidspunkt og sted.
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Deltakere:
Antallet deltakere kan være i størrelsesorden 10-15 – likelig fordelt mellom partene.
Styrene kan være representert men hoveddelen bør være personer som sitter rimelig tett på
og kjenner de aktuelle problemstillingene. De administrerende direktørene i helseforetakene
er aktuelle og på kommunesiden; fylkesstyrerepresentanter, rådmenn, ledere for helse- og
omsorgstjenestene og administrasjonen i KS.
Administrasjon:
Sekretariatsfunksjonen skifter hvert år mellom henholdsvis RHF og KS. KS har
sekretariatsfunksjonen i 2020.
Partene dekker egne utgifter til møtene.

6. Intensjonsavtalens varighet og evaluering
Denne intensjonsavtalen har varighet ut 2022 og gjennomgås av partene innen utgangen av
2021, der tiltaksdelen og evaluering av resultatet av samarbeidet blir spesielt vektlagt.

Stavanger,

KS Vest-Norge

Helse Vest RHF

