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Protokoll for møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

Tid 09.02.23. kl. 09:00 – 12:00 

Sted Teams 

Innkalt Stilling/ funksjon Organisasjon Merknad 
Ann Wraa Kommunalsjef Tokke  

Une Marit Tangen Kommunalsjef Notodden  

Cathrine Austjore for 
Reidun C. Retterholt 

Knst. einingsleiar velferd Nissedal  

Urban Eriksen konst for 
Cecilie Stangeby 

Kommunalsjef Midt-Telemark Ikke møtt 

Gry Anja Gundersborg Kommunalsjef Tinn  

Mona-Helene Landsverk Kommunalsjef Fyresdal  

Kari Dalen Kommunalsjef Vinje  

Beate Våge Lia Kommunalsjef Seljord  

Olav Kaasa Kommunalsjef Kviteseid  

Ingunn Espeseth Vreim Kommunalsjef Hjartdal  

Aud Fleten Kommunalsjef Porsgrunn  

Geir Gjelstad for Ellen 
Sofie Øvrum 

Kommunalsjef Skien  

Heidi Vasdal Kommunalsjef Siljan  

Birgit Sannes Kommunalsjef Bamble Ikke møtt 

Alv Dag Brandal Kommunalsjef Kragerø  

Hilde Moberg Kommunalsjef Drangedal  

Lillian Olsen Opedal Kommunalsjef Nome kommune  

Halfrid Waage Fagdirektør STHF  

Frank Olav Hvaal Klinikksjef, akutt og 
beredskapsklinikken 

STHF Ikke møtt 

Torhild Fredheim Klinikksjef, kirurgisk klinikk STHF  

Per Urdahl Klinikksjef, medisinsk klinikk STHF  

Anne Kjendalen Kst. Klinikksjef, barne- og 
ungdomsklinikken 

STHF  

Kjetil Christensen Klinikksjef, psykisk helsevern og 
rusbehandling 

STHF  

Anne Olaug Aase Avdelingsleder STHF- Notodden  

Geir Jørgen Bekkevold Direktør for kommunikasjon og 
samfunnskontakt 

STHF  

Dordi Elise Flom Fastlege Tokke kommune  

Edvard Løchen Fastlege Skien  

Johanne Haugan Tillitsvalgt Fagforbundet  

Randi Askjer Tillitsvalgt Norsk 
Sykepleierforbund  

 

Rita Andersen Brukerrepresentant Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  

 

Jon Arne Rinde  Brukerrepresentant Brukerutvalget STHF  
Merethe Taang Seniorrådgiver KS Vestfold og 

Telemark 
 

Aud Mette Myklebust Visedekan for utdanningskvalitet 
og samhandling  

Universitetet i Sørøst-
Norge 

Ikke møtt 

Kristina Rabe Seksjonsleder for fag – og 
yrkesopplæring 

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Ikke møtt 

Linda Charlotte Grunnreis Pasient og brukerombud Pasient og 
brukerombudet 

 

Tonny Kværne for Heidi 
Johnsen 

FoU-leder Utviklingssenteret for 
sykehjem og hjemmetj. 

 

Ole Martin Stamland Samhandlingskoordinator STHF  

Kari Gro Espeland Samhandlingskoordinator STHF og kommunene i 
Vest-Telemark 

 

 

 

 



 

 

Sak nr. Sakstittel  

 
01/23 

 
Godkjenning av innkalling til møtet 09.02.23. 

 
02/23 

 
Godkjenning av referat fra møtet 09.09.22. 

 
03/23 

 
Valg av leder og nestleder 

 
04/23 

 
Årsrapport 2022  

 
05/23 

 
Godtgjøring til brukerrepresentanter i Helsefellesskapet 

 
06/23 

 
Avtalestruktur - revisjon av avtaler mellom STHF og kommunene 

 
07/23 

 
Samhandlingsbarometeret – bruk av felles verktøy 

 
08/23 

 
Prosjektet Gode demensforløp - Henvendelse til Helsefellesskapet fra 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester  

 
09/23 

 
Føringer fra Partnerskapet for 2023 

 
10/23 

 
Høring ny veileder  

 
11/23 

 
Deltakere i SSU 

 
12/23 

 
Orienteringer 

 
13/23 

 
Eventuelt 

 

 

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling 

 

Forslag til vedtak 

Innkalling til møtet 09.02.23. godkjennes 

 

Vedtak 

Innkalling til møtet 09.02.23. godkjennes 

 

 

Sak 02/23 Godkjenning av referat fra møte 09.09.22. 

Forslag til vedtak 

Referat fra møte 09.09.22. godkjennes 

 

Vedtak 

Referat fra møte 09.09.22. godkjennes 

 

  



 

Sak 03/23 Valg av leder og nestleder  

Bakgrunn for saken 

I perioden 2021 – 2022 var Helsefellesskapet Telemark organisert med to Strategiske 

samarbeidsutvalg (SSU). Partnerskapet vedtok i sak 11/22 å endre til ett SSU. 

Gry Anja Gundersborg har vært leder og Lars Ødegård har vært nesteleder i SSU øvre 

Telemark, Aud Fleten har vært leder og Halfrid Waage har vært nestleder for SSU nedre 

Telemark. 

 

Ledelsen er valgt for to år og hvem som er leder og nestleder byttes mellom STHF og 

kommunene ved valget, dvs. hvert andre år. 

 

Vurdering  

For å bidra til kontinuitet kan det være aktuelt å bytte funksjon som leder og nestleder etter to 

år, men uten å velge nye personer. Siden Lars Ødegård har gått av med pensjon og Aud 

Fleten går av med pensjon i løpet av 2023, vil dette i praksis innebære at Halfrid Waage blir 

leder og Gry Anja Gundersborg blir nestleder i perioden 2023-2024. 

 

Dette har vært dialog rundt et slikt bytte både i kommunene og på STHF. Kommunene gir 

uttrykk for at det er ønskelig med en innstilling av Gry Anja Gundersborg som nestleder. 

STHF ønsker å gjøre et bytte, og innstiller Geir Jørgen Bekkevold som leder. 

 

Det er også mulig for SSU å komme med alternative forslag både til leder og nestleder. 

 

Forslag til vedtak 

Geir Jørgen Bekkevold velges som leder av SSU for 2023/2024 

Gry Anja Gundersborg velges som nestleder av SSU for 2023/2024  

Vedtak  

Geir Jørgen Bekkevold velges som leder av SSU for 2023/2024 

Gry Anja Gundersborg velges som nestleder av SSU for 2023/2024  

 

 

Sak 04/23 Årsrapport 2022 

 

Bakgrunn for saken 

Partnerskapet har tatt Årsrapport 2022 til orientering i sak 03/23 

 

Vurdering  

I forbindelse med presentasjon av Årsrapport 2022 vil sekretariatet orientere om satsingene 

relatert til bruk av samhandlingsmidler 2022 og andre pågående satsinger i regi av faglige 

samarbeidsutvalg. 

 

Forslag til vedtak 

SSU tar Årsrapport 2022 til orientering. 

Vedtak  

SSU tar Årsrapport 2022 til orientering. 

 



 

Sak 05/23 Godtgjøring til brukerrepresentanter i Helsefellesskapet  

 

Bakgrunn for saken 

I flg. avtalen mellom regjeringen og KS skal det være brukerrepresentanter på alle nivå i 

Helsefellesskapet. Det er til sammen 9 utvalg som har brukerrepresentanter, de fleste deltar 

uten godtgjøring, unntaket er brukerrepresentanter som er oppnevnt av Brukerutvalget ved 

STHF, de får godtgjøring i samsvar med gjeldene takster der. 

 

Vurdering 

Felles SSU har i sak 22/21 vedtatt en ordning for finansiering av fastlegers deltakelse i 

Helsefelleskapet, denne ordningen kan også brukes som mal for fordeling av kostnader til 

brukerrepresentanter. Ordningen innebærer at privatpraktiserende fastleger sender 

refusjonskrav til den kommunen som administrer samhandlingsressursen i den regionen der 

fastlegen har sin praksis. Utgifter til fastlegehonorar blir fordelt mellom kommunene etter 

samme fordelingsnøkkel som samhandlingsressursen i den aktuelle regionen.  

 

Det vil være et alternativ å dele utgiftene til brukerrepresentanter etter samme prinsipp. Dvs. 

at godtgjøring blir utbetalt fra den regionen der brukeren bor, og at kostnadene blir fordelt 

mellom STHF og kommuner etter samme fordelingsnøkkel som budsjettet til 

samhandlingskoordinator. 

 

Møtehonoraret følger satsene til brukerutvalget ved STHF, per januar 2023 utgjør dette kr. 

518 per time, i tillegg til reisegodtgjørelse etter statens satser. 

 

Forslag til vedtak 

Brukerrepresentantene i Helsefellesskapet får møtehonorar etter samme satser som til 

enhver tid gjelder for Brukerutvalget ved STHF, i tillegg gis reisegodtgjørelse etter statens 

satser. 

Sekretariatet utarbeider et skjema som skal benyttes ved sending av refusjonskrav. 

 

Brukerrepresentanten sender regning til den kommunen som administrere 

samhandlingsressursen (Notodden, Skien eller Seljord) i den regionen der 

brukerrepresentanten bor. Utgiftene til møtehonorar blir fordelt etter samme fordelingsnøkkel 

som budsjettet til samhandlingskoordinator.  

Ordningen gjelder også representanter som er oppnevnt av Brukerutvalget ved STHF. 

Vedtak  

Brukerrepresentantene i Helsefellesskapet får møtehonorar etter samme satser som til 

enhver tid gjelder for Brukerutvalget ved STHF, i tillegg gis reisegodtgjørelse etter statens 

satser. 

Sekretariatet utarbeider et skjema som skal benyttes ved sending av refusjonskrav. 

 

Brukerrepresentanten sender regning til den kommunen som administrere 

samhandlingsressursen (Notodden, Skien eller Seljord) i den regionen der 

brukerrepresentanten bor. Utgiftene til møtehonorar blir fordelt etter samme fordelingsnøkkel 

som budsjettet til samhandlingskoordinator.  

Ordningen gjelder også representanter som er oppnevnt av Brukerutvalget ved STHF. 

 



 

Sak 06/23 Avtalestruktur - revisjon av avtaler mellom STHF og kommunene 

 

Bakgrunn for saken 

Kommuner og helseforetak/regionale helseforetak har etter helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 6-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e plikt til å inngå samarbeidsavtale. 

Samarbeidsplikten er utvidet fra 2022 til også å gjelde felles utvikling og planlegging av 

tjenester og samarbeid rundt barn og unge med særlige behov (helse- og 

omsorgstjenesteloven § 6-2 pkt. 12 og 13). 

Avtalene som er inngått mellom STHF og kommunene er tilgengelig på 

https://www.sthf.no/helsefaglig/samhandling#avtaler-mellom-sykehuset-og-kommunene-i-

telemark  

Revisjon av disse avtalene er en kontinuerlig prosess, der tidspunktet for revisjon av avtaler 

blir vurdert ut ifra behov hos partene, endring i relevant lovverk eller andre forhold som 

påvirker avtalen. Avtalene er organisert med en overordnet avtale og 16 delavtaler. Flere av 

delavtalene har i tillegg vedlegg, som kan være i form av en prosedyre, rutinebeskrivelse 

eller liknende. 

Noen helseforetak har valgt en enklere struktur, der det kun er den overordna avtalen som 

blir signert og «delavtalene» er definert som vedlegg til denne. 

 

Vurdering 

FSU for tjenesteutvikling og kvalitet, som har ansvar for revidering av de fleste delavtaler, har 

drøftet avtalestrukturen og ser behov for modernisering og forenkling av avtalene. FSU vil 

blant annet gjøre en vurdering av fordeler og ulemper ved å gå bort ifra strukturen med 

delavtaler og heller definere disse som vedlegg til overordnet samarbeidsavtale. 

Revidert versjon av nasjonal veilederen for avtaler mellom sykehus og kommuner er nå ute 

på høring, og vil bli lagt til grunn for arbeidet, når endelig versjon er tilgjengelig. 

Den strukturen som er valgt for revisjon av avtalene mellom STHF og kommunene sikrer 

involvering på flere nivå, dvs. at det er arbeidsgrupper med representanter fra STHF og 

kommuner som utarbeider forslag til revidert avtale. Denne blir sendt på høring til kommuner 

og STHF, endringsforslag blir vurdert og ev. tatt med i revidert versjon før signering av 

kommunalsjefer og klinikksjefer.  

Det har vist seg at signeringen er tidkrevende å få på plass, da det ikke er tilgjengelig 

elektronisk signatur som alle kan benytte. Tilgang på elektronisk signatur vil forenkle arbeidet 

vesentlig, og forankringen på kommunalsjef -og klinikksjefnivå blir ivaretatt. 

 

  

https://www.sthf.no/helsefaglig/samhandling#avtaler-mellom-sykehuset-og-kommunene-i-telemark
https://www.sthf.no/helsefaglig/samhandling#avtaler-mellom-sykehuset-og-kommunene-i-telemark


 

Forslag til vedtak 

 

SSU ber FSU for tjenesteutvikling og kvalitet om å vurdere følgende områder, og legge 

resultatet av arbeidet fram for SSU 

1. ny avtalestruktur 

2. ny beslutningsprosess som sikrer involvering ved revisjon, og implementering av 

reviderte avtaler i STHF og kommuner  

3. ny layout, som gjør at delavtalene fremstår som moderne, lettleste og tydelige 

Ny nasjonal veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak legges til 

grunn for arbeidet. 

 

Vedtak  

SSU ber FSU for tjenesteutvikling og kvalitet om å vurdere følgende områder, og legge 

resultatet av arbeidet fram for SSU 

1. ny avtalestruktur 

2. ny beslutningsprosess som sikrer involvering ved revisjon, og implementering av 

reviderte avtaler i STHF og kommuner  

3. ny layout, som gjør at delavtalene fremstår som moderne, lettleste og tydelige 

Ny nasjonal veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak legges til 

grunn for arbeidet. 

 

Sak 07/23 Samhandlingsbarometeret – bruk av felles styringsverktøy  

Bakgrunn for saken 

Fra nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 kan vi lese følgende:  

«Felles virkelighetsforståelse er en viktig forutsetning for å planlegge og utvikle tjenester 

sammen.  

 

Kommuner og helseforetak har derfor behov for bedre styringsdata, analyser og 

fremskrivingsverktøy. Felles planlegging bør basere seg på fremskrivinger og analyser som 

ser den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten i sammenheng. 

Det er også behov for styringsinformasjon som går på tvers av forvaltningsnivå, som for 

eksempel informasjon om forløp, fastlegenes aktivitet og praksis og kvalitetsindikatorer for 

sentrale samarbeidsprosesser.»  

 

Samhandlingsbarometeret har vært i drift siden 2012 og presenterer statistikk som et felles 

kunnskapsgrunnlag for helseforetak og kommuner. Det er Helse Førde som eier og drifter 

Samhandlingsbarometeret og har et team av forskere og analytikere som arbeider med 

publisering, analyse og formidling knytt til barometeret. I tillegg til samhandlingsvariablene 

knytt til fag, kvalitet, ressurser og økonomi, inneholder Samhandlingsbarometeret også 

demografiske variabler og et utvalg av folkehelsevariabler. Alle disse områdene gir sentral 

informasjon i samhandlingen mellom sykehus og kommuner. 

Samhandlingsbarometeret henter sine data fra nasjonale rapporteringsdata som f.eks. NPR 

og KOSTRA.  

 



 

Tina Løkke Vie fra Helse Førde blir med på Teams for å presentere 

Samhandlingsbarometeret og bruken av dette. 

 

Vurdering  

Både STHF og kommunene har i dag tilgang på ulike statistiske materiale. Det som skiller 

Samhandlingsbarometeret fra annen statistikk, er muligheten til å koordinere data fra 

sykehus og kommuner i samme analyse grunnlag. Det er hensiktsmessig å samle 

styringsinformasjon på en felles nettside på samhandlingssiden. Samhandlingsbarometeret 

kan være en kilde i tillegg til link til Helsedirektoratets nasjonale side.    

 

Forslag til vedtak 

Det opprettes en side på sthf.no/samhandling som kalles «Aktuell styringsinformasjon». Der 

linkes Samhandlingsbarometeret og Helsedirektoratets nasjonale side.  

Vedtak  

Det opprettes en side på sthf.no/samhandling som kalles «Aktuell styringsinformasjon». Der 

linkes Samhandlingsbarometeret og Helsedirektoratets nasjonale side.  

 

 

Sak 08/23 Prosjektet Gode demensforløp - Henvendelse til Helsefellesskapet fra 

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)  

Bakgrunn for saken 

Sekretariatet har mottatt følgende sak frå USHT v/ Lena L. Halvorsen (prosjektleder) og 

Heidi Johnsen (leder) v. USHT Telemark: 

Med bakgrunn i Demensplan 2025 sitt første mål; «Personer med demens (PMD) og deres 

pårørende fanges opp til rett tid og sikres gode og tilpassede tjenester» jobber kommunene i 

Telemark med forbedringsarbeid knyttet til å kunne tilby rett tjeneste til rett tid igjennom et 

demensforløp. 

Igjennom prosjektet Gode demensforløp har både spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten pekt på konkrete utfordringer knyttet til oppfølging av 

nydiagnostiserte PMD og deres pårørende. Etter at diagnose er satt i 

spesialisthelsetjenesten, stopper oppfølgingen ofte opp når epikrisen så er oversendt 

kommunen. PMD og deres pårørende tilbys i liten grad informasjon om tjenestetilbud og 

sykdomsutvikling i etterkant av diagnostisering. Uten denne informasjonen vil det være svært 

vanskelig å kunne tilby hjelp tidlig i forløpet, og også å kunne sørge for videre oppfølging og 

tilrettelegging.   

To sentrale eksempler som er løftet frem i prosjektet er;  
 

 Demensdiagnose stilles i spesialisthelsetjenesten, pasienten samtykker i at 

informasjonen oversendes kommunen for videre oppfølging, f.eks til tjenestekontor. 

Fordi det ikke er søkt en konkret tjeneste, oppfattes henvendelsen som en 

feilsending. Henvendelser har da blitt rapportert som avvik, og pasient/pårørende får 

dermed ikke tilbud om videre oppfølging, og «glipper» i systemet.  

 

 Demensdiagnose stilles i spesialisthelsetjenesten, epikrisen oversendes fastlege. 

Pasienten må deretter selv ta kontakt med fastlege eller kommunen for videre 

oppfølging. Det erfares at dette sjeldent gjøres, bl.a. fordi behovet for oppfølging ikke 



 

ansees som aktuelt der og da, det blir glemt, eller fordi man ikke har oversikt over 

tilbud og tjenester som vil komme til å bli aktuelle. Det er også vanskelig å ta stilling til 

noe man ikke nødvendigvis er i stand til å vite hva innebærer. 

Igjennom prosjektet har erfaringer fra både spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten vist at det mangler rutiner som sikrer at PMD og deres pårørende 

ikke «glipper», men får en systematisk oppfølging etter satt diagnose. Dette uavhengig av 

om det er søkt tjenester eller ikke.  

Noe av utfordringen er at det er stor variasjon i tjenestetilbudet i de ulike kommunene. Ikke 

alle har egen demenskoordinator eller et hukommelsesteam. Spesialisthelsetjenesten har 

heller ikke oversikt over hva som finnes i de ulike kommunene til enhver tid, og hvem de skal 

ta kontakt med.  

Prosjektet ønsker med dette å løfte problematikken til Helsefellesskapet for å kunne se på 

aktuelle løsninger som ivaretar PMD og deres pårørendes behov for systematisk oppfølging 

etter at diagnose er satt. 

 
Vurdering  

USHT ber Helsefellesskapet om å følge opp denne saken, slik at pasienter med demens og 

deres pårørende får oppfølging i et systematisk samarbeid mellom STHF og kommunene. 

 

I forbindelse med Pakkeforløp hjem – kreft, er det etablert en rutine ved STHF som 

innebærer, etter samtykke, å sende EDI-dokument (Electronic Data Interchange) til 

kommunen sitt tjenestekontor. Denne meldingen blir fulgt opp av kommunen sitt 

tjenestekontor, og gir pasienten mulighet til å takke nei eller ja til et tilbud fra kommunen sin 

kreftkoordinator.  

 

Det vil kunne være et alternativ å bruke tilsvarende meldingsrutine når demensdiagnose er 

stilt, slik at kommunen kan gi et tilbud om oppfølging. Dette innebærer at kommunene må ha 

en mottaker for denne type meldinger, dvs. demenskoordinator/ demensansvarlig. 

 

Ved poliklinisk behandling sendes EDI dokumentet til tjenestekontor. Ved innleggelse vil EDI-

dokumentet komme i tillegg til PLO-melding.  

 

Forslag til vedtak 

SSU stiller seg positive til at melding om demensdiagnose blir sendt til kommunen sitt 

tjenestekontor som EDI-dokument uavhengig om pasienten har vært innlagt eller ikke, 

Tjenestekontoret formidler videre til kommunens demenskoordinator. Det forutsettes at 

kommunene har system for å følge opp dette. 

Vedtak  

SSU stiller seg positive til at melding om demensdiagnose blir sendt til kommunen sitt 

tjenestekontor som EDI-dokument uavhengig om pasienten har vært innlagt eller ikke, 

Tjenestekontoret formidler videre til kommunens demenskoordinator. Det forutsettes at 

kommunene har system for å følge opp dette. 

 

 

  



 

Sak 09/23 Føringer fra Partnerskapet for 2023 

Bakgrunn for saken 

Satsingsområdene i Helsefellesskapet er tydeliggjort gjennom mandat gitt fra strategisk 
samarbeidsutvalg til de seks faglige samarbeidsutvalgene.  
 
I tillegg til vedtatte mandat, besluttet Partnerskapet at Helsefelleskapet i 2022 skulle 
prioritere kompetanseutvikling og mulig felles ansettelse/ ressursdeling, samt aktivt å 
samhandle med utdanningsinstitusjoner på alle nivå, for å rekruttere kompetent personell i 
tjenesten.  
 

Partnerskapet vedtok videre i sak 03/22 en offensiv tenkning og bruk av teknologi for å 

utvikle likeverdige og desentraliserte tjenester. 

 

Jf. årsrapport 2022 er arbeidet i de faglige samarbeidsutvalgene godt i gang og mandatene 
som er gitt til utvalgene er derfor videreført.  
 
Det er ønskelig at det gode arbeidet i de faglige samarbeidsutvalgene fortsetter innenfor de 
mandatene som er gitt, og at eventuelle konkrete innsatsområder utover dette blir vurdert 
ved behov.  
 
Framlegg til vedtak  
Strategisk samarbeidsutvalg følger opp føringene fra Partnerskapet, og ber de faglige 
samarbeidsutvalgene om å fortsetter sitt arbeid med de definerte innsatsområdene i tråd 
med de mandatene som er gitt tidligere og føringene fra Partnerskapet i 2022. Eventuelle 
andre innsatsområder blir vurdert ved behov. 
 
 
Vedtak  

Strategisk samarbeidsutvalg følger opp føringene fra Partnerskapet, og ber de faglige 
samarbeidsutvalgene om å fortsetter sitt arbeid med de definerte innsatsområdene i tråd 
med de mandatene som er gitt tidligere og føringene fra Partnerskapet i 2022. Eventuelle 
andre innsatsområder blir vurdert ved behov. 
 

 

Sak 10/23 Høring ny veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak 

Bakgrunn for saken 

Det er nå sendt ut høring på ny veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og 

helseforetak.  

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak - Helsedirektoratet 

Helseforetakene og kommunene er selvstendige høringsinstanser. Høringsfrist er 31. mars.  

Vurdering 

Med bakgrunn i intensjonen til Helsefellesskapet ved avtalene er forankret der, er det positivt 

å utarbeide et høringssvar i fellesskapet, men det er utfordrende å koordinere. Det er 

hensiktsmessig at samhandlingskoordinatorene lager et høringssvar basert på innspill fra 

deltakere i SSU som kan presenteres som sak i SSU 28. mars. Deltakerne får sakene 1 uke 

før og kan forberede innspill, men det må ferdigbehandles gjennom vedtak i SSU møtet.  

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-helseforetak


 

Hensikten med at dette ikke delegeres til FSU for tjenesteutvikling og kvalitet ved å tillegges 

sak 6/23, er at det er ønskelig å starte arbeidet med revidering av avtaler uavhengig av 

høringen. Det er allikevel slik at deltakerne i dette FSU’et inviteres til å gi innspill til 

høringssvaret i regi av kommune eller foretak. 

Forslag til vedtak 

Samhandlingskoordinatorer inviterer kommuner og foretak til å komme med innspill til felles 

høringssvar som presenteres og vedtas i SSU 28. mars. 

Vedtak 

Samhandlingskoordinatorer inviterer kommuner og foretak til å komme med innspill til felles 

høringssvar som presenteres og vedtas i SSU 28. mars. 

 

 

Sak 11/23 Deltakere i SSU 

Bakgrunn for saken 

NAV er en samarbeidspartner for både kommune- og spesialisthelsetjeneste, og er en part i 

delavtatale 4.3.10 om forebygging og helsefremming. Det er stilt spørsmål om ikke NAV vil 

være en aktuell deltaker i Helsefellesskapet.  

Vurdering 

NAV samarbeider med kommuner og sykehus, for eksempel i rehabiliteringstiltak både innen 

somatikk og psykiatri og rus. Helsefellesskapets målsetting er felles planlegging og utvikling 

av helsetjenestene mellom kommune og sykehus. Helsefellesskapet i Telemark har vedtatt 

at andre aktører som USN og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er invitert 

med som deltakere med talerett. Det kan være relevant at NAV, som følger opp pasienter 

både i kommune- og spesialisthelsetjenesten, også deltar i Helsefellesskapet på samme 

måte. Det kan også være aktuelt å invitere inn representanter fra NAV som supplerende 

medlem i enkelte FSU ved behov. 

Forslag til vedtak 

NAV inviteres inn i SSU som observatør med talerett.  

Vedtak 

NAV inviteres inn i SSU som observatør med talerett.  

SSU evaluerer sammensetning og deltakelse for helse SSU ved utgangen av 2023 med 

bakgrunn i endring fra to til ett SSU. 

 

 

Sak 12/23 Orienteringer  

Tilsetting av samhandlingskoordinator Midt- og Øst-Telemark 

Samhandlingskoordinator Grenland og Nome 

Felles dag for alle FSU 



 

Pakkeforløp kreft hjem 

Fakturarutiner ved overliggerdøgn 

Endring i samhandlingsstilskudd ved Andreas Moan fra Helse Sør-Øst 

Felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern ved Halfrid Waage  

Saker meldt til Helsefellesskapet  

Fagplan habilitering ved Anne Kjendalen 

 

Sak 13/23 Eventuelt 

Ingen saker meldt 


