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Innledning 
Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 var å opprette 19 helsefellesskap. 

Intensjonen med Helsefellesskapet var at helseforetak og kommunene i hvert opptaksområdet skulle 

møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Helsefellesskapene skulle etableres i en tre-delt 

samarbeidsstruktur ut ifra lokale behov og forutsetninger. I Telemark ble Helsefellesskapsmodellen 

vedtatt i Partnerskapsmøte 22. januar 2021.   

Årsrapport 2021 viser deltakere på de ulike nivåene i Helsefellesskapet, hvilke satsingsområder som 

er prioritert i 2021 og status i arbeidet per 31.12.21.  

Partnerskapet 
Partnerskapet hadde sitt første møte 22. januar 2021. Her var alle kommunene i Telemark 

representert ved ordførere og kommunedirektører/rådmenn. Sykehuset Telemark var representert 

ved styreleder, adm. direktør og fagdirektør. 

Fastlegerepresentasjon og brukerrepresentasjon var ivaretatt, samt representanter fra ansattes 

organisasjoner.   

Representanter fra KS, fra Pasient og brukerombudet og Utviklingssentret for sykehjem og 

hjemmetjenester har observatørstatus med talerett i Partnerskapsmøtet.  

 
Leder for perioden 22.01.2021 – 01.02.2023 er adm. direktør ved STHF, Tom Helge Rønning. 
Nestleder for perioden 22.01.2021 – 01.02.2023 er rådmann i Vinje kommune, Jan Myrekrok 
 
Det ble besluttet at Partnerskapsmøtet skulle ha to møter pr år, der det ene er et statusmøte. Dette 

ble avholdt i september måned. 

Partnerskapsmøtet i januar var to-delt, dvs. at bare den administrative toppledelsen fastsatt mål og 

rammer for arbeidet i helsefellesskapet.  

 

Overordnet samarbeidsavtale er tilpasset Helsefellesskapet/vedtak gjort i Partnerskapsmøtet 

22.01.2021. og signert av styreleder STHF og politisk ledelse i kommunene. 

Strategisk samarbeidsutvalg 
Helsefellesskapet i Telemark har to strategisk samarbeidsutvalg, ett for nedre Telemark og ett for 

øvre Telemark. 

Det er avholdt ett felles møte i 2021 i tråd med føringer fra Partnerskapet. Det er ikke innkalt til 

ekstra møte i 2021 utover de fire møtene som var vedtatt gjennomført.  

Evaluering/valg av endelig organisering av strategisk samarbeidsutvalg gjøres i løpet av 1. halvår 2022 

 

Mandat og føringer fra Partnerskapet  
Strategisk samarbeidsutvalg skal realisere mål og skape resultater sammen som partnere gjennom 

felles planlegging og tjenesteutvikling 

 

Partnerskapet har gitt følgende føringer til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

 Strategisk samarbeidsutvalg sitt mandat er å jobbe i tråd med vedtatte mål og føringer 

 Strategisk samarbeidsutvalg skal minimum ha fire møter i året, et av disse skal være felles møte 

 Strategisk samarbeidsutvalg oppretter fem faglige samarbeidsutvalg og  

definerer mandat til de ulike faglige samarbeidsutvalgene  
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 Strategisk samarbeidsutvalg har ansvar for å sikre at de rette personene med faglig kompetanse 

og myndighet deltar i aktuelle utvalg  

 Strategisk samarbeidsutvalg må også sikre fastlege og brukerrepresentasjon i de aktuelle gruppene 

 Strategisk samarbeidsutvalg starter sitt arbeid i tråd med føringene gitt av partnerskapsmøte 

22.januar, med første tilbakemelding i andre partnerskapsmøte 

 

Beslutninger tatt av SSU i 2021 
De strategiske samarbeidsutvalgene har etablert fem faglige samarbeidsutvalg (FSU).  

Det er sikret at fastleger og brukerrepresentanter er på plass i fagutvalgene samt at deltakerne i FSU 

har relevant fagkompetanse og myndighet. 

I tillegg er det flere observatører, jfr. oversikten over deltakere. 

 

SSU har besluttet nivået på avlønning av fastleger i tråd med det som er foreslått fra DNLF og KS. 

Dette gjelder kun fastleger som har inntektstap gjennom deltakelse i Helsefelleskapet. Regningene 

sendes kommunen som administrerer samhandlingsressursen og fordeling av utgifter skjer etter 

samme fordelingsnøkkel som finansiering av samhandlingsressursene. 

Tilskudd til sekretariatfunksjonen (kr. 500 000 i 2021) fordeles mellom kommunene etter samme 

prosentvise fordeling som utgiftene til sekretariatfunksjonen/ samhandlingskoordinator.   

Samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst er fordelt til de faglige samarbeidsutvalgene etter søknad. 

SSU har vurdert ulike innspill fra faglig samarbeidsutvalg som går ut over fagutvalgene sin egen 

myndighet. Dette er saker som er omtalt i årsrapporten fra arbeidet i de faglige 

samarbeidsutvalgene.  

Ansvaret for revisjon av delavtaler er fordelt mellom de faglige samarbeidsutvalgene og reviderte 

avtaler er signert av SSU. 

Deltakere i Strategisk samarbeidsutvalg øvre Telemark  
Navn  Stilling/ funksjon Organisasjon Merknad 

Ann Wraa Kommunalsjef Tokke  

Anne Grete 
Rønningsdalen 

Kommunalsjef Notodden  

Anne Olaug Aase Avdelingsleder STHF- Notodden  

Arne Hansen Espebu Kommunalsjef Nissedal  

Cecilie Stangeby Kommunalsjef Midt Telemark  

Gry Anja Gundersborg Kommunalsjef Tinn leder 

Hanne Colling Nilson Kommunalsjef Fyresdal  

Kari Dalen Kommunalsjef Vinje  

Lillian Olsen Opedal Kommunalsjef Seljord  

Olav Kaasa Kommunalsjef Kviteseid  

Unni Lunde Kommunalsjef Hjartdal  

Halfrid Waage Fagdirektør STHF  

Frank Olav Hvaal Klinikksjef, akutt og 
beredskapsklinikken 

STHF  

Kjetil Christensen Klinikksjef, kirurgisk klinikk STHF  

Per Urdal Klinikksjef, medisinsk klinikk STHF  

Jon Gunnar Gausel Klinikksjef, barne- og 
ungdomsklinikken 

STHF  
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Navn  Stilling/ funksjon Organisasjon Merknad 

Lars Ødegaard Klinikksjef, psykisk helsevern og 
rusbehandling 

STHF nestleder 

Dordi Elise Flom Fastlege Tokke  

Lise Larsen Tillitsvalgt Fagforbundet  

Marthe Finborud 
Tovsrud 

Tillitsvalgt Legeforeningen  

Randi Askjer Tillitsvalgt Norsk 
Sykepleierforbund  

 

Rita Andersen Brukerrepresentant Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  

 

Merethe Taang Seniorrådgiver KS Vestfold og 
Telemark 

observatør 

Torunn Grinvoll Pasient og brukerombud Pasient og 
brukerombudet 

observatør 

Heidi Johnsen Daglig leder Utviklingssenteret for 
sykehjem og 
hjemmetjenester 

observatør 

Aud Mette Myklebust Visedekan for utdanningskvalitet og 
samhandling 

Universitetet i Sørøst-
Norge 

observatør 

Hege Holmern Samhandlingskoordinator STHF sekretariat 

Kari Gro Espeland Samhandlingskoordinator STHF/kommunen i VT sekretariat 

 

Deltakere i Strategisk samarbeidsutvalg nedre Telemark  
Navn  Stilling/ funksjon Organisasjon Merknad 

Aud Fleten  Kommunalsjef Porsgrunn leder 

Erik Nordberg  Kommunalsjef Skien   

Øyvind Lovald Kommunalsjef  Siljan   

Birgit Sannes Kommunalsjef Bamble  

Alv Dag Brandal Kommunalsjef Kragerø   

Hilde Molberg Kommunalsjef Drangedal   

Anne Marie B 
.Gramstad  

For Kommunalsjef Nome  

Halfrid Waage Fagdirektør STHF nestleder 

Frank Olav Hvaal Klinikksjef, akutt og 
beredskapsklinikken 

STHF  

Kjetil Christensen Klinikksjef, kirurgisk klinikk STHF  

Per Urdal Klinikksjef, medisinsk klinikk STHF  

Jon Gunnar Gausel Klinikksjef, barne- og 
ungdomsklinikken 

STHF  

Lars Ødegaard Klinikksjef, psykisk helsevern og 
rusbehandling 

STHF  

Edvard Løchen  Fastlegerepresentant  Skien   

Lise Larsen Tillitsvalgt Fagforbundet  

Randi Askjer Tillitsvalgt Norsk 
Sykepleierforbund  

 

Jon Arne Rinde  Brukerrepresentant Brukerutvalget STHF  

Merethe Taang Seniorrådgiver KS Vestfold og 
Telemark 

observatør 
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Navn  Stilling/ funksjon Organisasjon Merknad 

Torunn Grinvoll Pasient og brukerombud Pasient og 
brukerombudet 

observatør 

Aud Mette 
Myklebust 

Visedekan for utdanningskvalitet og 
samhandling 

Universitetet i Sørøst-
Norge 

observatør 

Heidi Johnsen Daglig leder Utviklingssenteret for 
sykehjem og 
hjemmetjenester 

observatør 

Hege Holmern Samhandlingskoordinator STHF sekretariat 

Sondre Groven  Spesialrådgiver  Grenlandssamarbeidet  sekretariat 

Faglige samarbeidsutvalg 
Fagutvalgene har godt frammøte og er opptatt av kliniske utfordringer og å finne praktiske løsninger 

på disse, det er også etablert noen arbeidsgrupper med medlemmer fra de respektive fagutvalgene. 

Fagutvalgene har hatt 4-5 møter hver i 2021 og møteprotokoller er tilgjengelig på 

https://www.sthf.no/helsefaglig/samhandling/helsefellesskap-i-telemark  

Faglig samarbeidsutvalg for personer med flere kroniske lidelser hadde, etter vedtak i Partnerskapet, 

utsatt oppstart til høsten 2021, og har derfor ikke kommet så langt som de andre utvalgene når det 

gjelder prioriterte satsingsområde og fremdrift. 

Oversikt over medlemmer, mandat, satsingsområde og fremdrift 
Faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre 

Medlemmer 
 

Steinar Graff – fastlege/ leder FSU 

Humera Khalid – overlege/ spesialist i geriatri STHF/ nestleder FSU 

Elisabeth Fossen Haugeto – avdelingsleder Kragerø kommune 

Astrid Marie Kvaal – fagleg rådgjevar helse og omsorg, Vinje kommune 

Lise Wiik – brukerrepresentant, Notodden eldreråd 

Ingeborg Schia Kaasa – sykepleier medisinsk avd. Notodden sykehus 

Jan-Eilert Pedersen – Avansert klinisk allmennsykepleier, Notodden 
kommune  
Trine Beate Vikestad – Fysioterapeut, Porsgrunn kommune  
 

Mandat Faglig samarbeidsutvalg for Skrøpelige eldre skal arbeid mot helhetlige, 
koordinerte og trygge tjenester, der pasientens totale helse og livssituasjon 
blir tatt hensyn til.  
Faglig samarbeidsutvalg skal prioritere arbeidet med gode pasientforløp 
gjennom samarbeid om forebygging av sykdomsforverring, tidlig innsats og 
bedre prosesser i overganger mellom tjenestenivåene. Målsettingen er å 
redusere unødvendige sykehusinnleggelse og uønskede reinnleggelser, samt 
å oppnå riktigere ressursbruk på begge nivå i helsetjenestene til det beste 
for pasienten ved best mulig bruk av riktig kompetanse.  
Gode løsninger kan fremmes gjennom deltakelse i Læringsnettverk for gode 
pasientforløp (i regi av KS og FHI) med deltakelse både fra sykehus og 
kommuner.  
 

Satsingsområde Notodden sykehus og kommunen i Øvre Telemark blir med i 
læringsnettverket for gode pasientforløp i regi av KS og FHI. 
Forbedringsområde blir definert av nettverket. 
Utvalget ønsker å jobbe med følgende områder: 

https://www.sthf.no/helsefaglig/samhandling/helsefellesskap-i-telemark
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Faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre 

Hvordan identifisere skrøpelige eldre, slik at forebyggende tiltak kan 
iverksettes og samhandlingen mellom STHF og kommunene utvikles? 
Hvordan kan en utnytte geriatri kompetansen i Telemark på best mulig 
måte? Etablere fagforum for sykehjemsleger. 
 

Fremdrift  Det er etablert Læringsnettverk for gode pasientforløp i alle kommunene i 
øvre Telemark og STHF-avdeling Notodden sjukehus. Nettverkene har hatt 
en todagers samling i regi av FHI og KS, samt jobbet internt i egen 
organisasjon i forbedringsteam. Samlingen ble finansiert av 
samhandlingsmidler. 
Det er etablert fagforum for sykehjemsleger som møtes digitalt to ganger 
per halvår sammen med geriater fra STHF. 
STHF har testet ut screening av skrøpelige eldre, dette vil bli fulgt opp 
videre. 

 

Faglig samarbeidsutvalg for tjenesteutvikling og kvalitet 

Medlemmer Kine Jordbakke – fastlege og kommuneoverlege Seljord kommune 

Per Engstrand – spesialrådgiver STHF 

Thale Rolstad – virksomhetsleder Notodden kommune 

Ole Martin Stamland – rådgiver Skien kommune 

Frank Hvaal – klinikksjef for akutt og beredskapsklinikken 

Rita Andersen – brukerrepresentant FFO 

 

Mandat Faglig samarbeidsutvalg for tjenesteutvikling og kvalitet skal arbeid mot en 
likeverdig, ensartet og kunnskapsbasert praksis når det gjelder diagnostikk 
og behandling gjennom hele pasientforløpet. 
Dette fagutvalget skal være et fleksibelt utvalg som skal vurdere hva det er 
behov for i samhandling mellom partnerne. 
Faglig samarbeidsutvalg for Tjenesteutvikling og kvalitet skal først prioritere 
arbeidet rundt pandemi utfordringene i Telemark. 
Faglig samarbeidsutvalg skal videreføre erfaringene fra akuttkjedeprosjektet 
og arbeidet i samarbeidsutvalg for leger (SULT). 
 

Satsingsområde  Samarbeidsutvalget prioriterte å arrangere to nettverkssamlinger i 2021 
med fokus på den akuttmedisinske kjede/ oppfølging av delavtale 4.3.4 og 
temaet 30 dagers overlevelse.  
I tillegg har utvalget avklart roller og forventninger relatert til arbeidet med 
Covid-19. 
 

Fremdrift Det er arrangert en nettverkssamling med fokus på den akuttmedisinske 
kjede. Den planlagte nettverkssamlingen om 30-dagers overlevelse ble 
utsatt pga. pandemien.  
Utvalget har tatt initiativ til en deling av utvalget der den akuttmedisinske 
kjede blir et eget utvalg. Saken vil bli tatt opp i SSU som gir innstilling til 
Partnerskapet. 
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Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge 

Medlemmer Janne Ljosåk – Representant Nedre Telemark - Leder av helsetjenesten 
Nome kommune 
Beate Lia –  Representant Øvre Telemark - Helsesykepleier Tinn kommune 
Marte Riis Jensen –Representant STHF – rådgiver i ABUP  
Anita Høyvarde Jensen – Representant STHF – Barnesykepleier  
Grete Backe Eriksen – Rådgiver kvalitetsseksjonen - Skien kommune 
Margit Reite – Fastlegerepresentant  
Ada-Marie Riis- Brukerrepresentant (leder ungdomsrådet STHF) 

Mandat Faglig samarbeidsutvalg for Barn og unge skal sikre helhet og sammenheng i 
behandlingsforløpene til barn og unge på tvers av forvaltningsnivåene—
Tilstrebe at barn og unge med familie får leve så normalt som mulig. Utrede 
og etablere flere områder for hjemmesykehus. Styrke samordningen internt 
i kommunen og i sykehus og på tvers av forvaltningsnivåene. Etablere flere 
utadrettede felles tverrfaglige team (FACT ung) Bruke pasienterfaringer 
aktivt for forbedringer i tjenesten. 
 

Satsingsområde   Ambulante tjenestetilbud 

 Hjemmesykehus innenfor nye områder sammen med kommunen(e). 

 Kartlegging av utfordringsbildet innenfor fagfeltet «barn og unge». 

 Kartlegging av områder hvor andre Helseforetak og kommuner har 

inngått gode modeller for samarbeid mellom barn og unge.  

 

Fremdrift Det er etablert arbeidsgrupper som ser på systemer og modeller for å sikre 

gode overganger ved etablering av hjemmesykehus for flere områder innen 

barnemedisin. 

Utlysing/etablering av brobyggerstilling, finansiert av samhandlingsmidler. 

Det er også jobbet med revisjon av Delavtale 4.4.8. Samarbeid om tjenester 

til barn og unge. 

 

 

Faglig samarbeidsutvalg for personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

Medlemmer Thordur Sigmundsson – Fagsjef STHF  
Carsten Hald - Fagansvarlig psykisk helsetjeneste og rus, Vinje kommune 
Arild Opedal – Leder psykisk helsetjeneste og rus, Nome kommune  
Sjur W Ohren – Fastlege representant  
Heidi Ekornrød Pedersen - Leder psykisk helsetjeneste og rusomsorg, 
Porsgrunn kommune 
Gina Thorbjørnsen – Seksjonsleder STHF 
Linda Galdal – Borgestadklinikken  
Rune Andersen – Mental Helse Porsgrunn  
Tove Mathisen - Fagsjef Borgestadklinikken  
Renate Stenstrøm – Brukerrepresentant A-larm 
 

Mandat Faglig samarbeidsutvalg for Personer med alvorlige psykiske lidelser og 

rusproblemer skal arbeide for at pasient og brukere med alvorlige psykiske 
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Faglig samarbeidsutvalg for personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

lidelser og rusproblemer mottar helhetlige tjenester fra aktuelle aktører og 

uønsket variasjon i behandlingstilbudet er redusert. 

Pasient og brukere skal til enhver tid oppleve sikre og trygge overganger i 
behandlingsforløpet internt i kommuner og helseforetak, og mellom 
kommune og sykehuset. Det skal i utvalget jobbes for å skape en kultur for 
læring inkludert styrket bruk av simulering. Det utadvendte sykehuset er et 
mål, og det bør utredes hva type ambulant virksomhet som må styrkes for å 
tydeliggjøre dette målet. Faglig samarbeidsutvalg skal jobbe for å styrke 
samarbeidet innen fagområdet arbeid og helse (IPS modellen) og bruke 
pasienterfaringer aktivt for forbedringer i tjenesten. 
 

Satsingsområde  1. Ambulante tjenester og bruk av digitale verktøy inkludert 

felleskonsultasjoner  

2. Flyt inn og ut fra sykehuset 

3.   Felles kompetanseteam 
 

Fremdrift Det er etablert arbeidsgrupper som jobber med etablering av FACT-team i 

nedre Telemark. 

FSU har tatt initiativ til å etablere brobygger/ flytkoordinator som blir 

lokalisert til Skien kommune. 

Utvalget har revidert Delavtale 4.4.6. om samarbeid innenfor psykisk 

helsevern og rusavhengighet, som skal ut på høring i kommuner og ved 

STHF. 

Det har vært gjennomført en samling for lederne for psykisk helse og rus i 

kommunene for å se på hva det er kommunene opplever som behov relatert 

til ambulante tjenester fra STHF. 

Et felles kompetanse team er etablert relatert til å gjennomføre en fagdag 

hvor selvmordsforebygging er tema og der skal det legges føringer for 

hvordan dette kompetanseteamet innen selvmordsforebygging skal jobbe 

videre.  

Riksrevisjonens rapport har blitt gjennomgått for å se på områder for 
forbedring i Telemark. 
 

 

Faglig samarbeidsutvalg for personer med flere kroniske lidelser 

Medlemmer 
 

Tonje Tvinnereim – overlege STHF  
Marianne Wallestad – virksomhetsleder – Porsgrunn kommune  
Kristin Stray Jacobsen – fagutviklingssykepleier Kviteseid kommune 
Aleksander Thorne – fastlegerepresentant  
Heidi Skare Kristiansen – brukerrepresentant 
Aleksander Johnstone - leder Lærings og mestringssenteret (LMS) – STHF 
Anne Mosdøl Haugo - spesialfysioterapeut – leder ved Friskvissentralen, 
Vinje kommune 
 

Mandat Faglig samarbeidsutvalg skal jobbe for at personer med flere kroniske 
lidelser får bedre og tettere oppfølging, og opplæring på laveste effektive 
omsorgsnivå.  
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Faglig samarbeidsutvalg for personer med flere kroniske lidelser 

Fagutvalget må jobbe for at personer med flere kroniske lidelser, varierende 
funksjonsevne og kompleksitet i behandlingsbehov sikres helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester.  
Samarbeidet om lærings og mestringsaktiviteter og koordinerende enheter 
bør ha et fokus i dette arbeidet  
 

Satsingsområde  FSU starter sitt arbeid med gjennomgang av Delavtale 4.3.8. Samarbeid om 
pasienter med behov for koordinerte tjenester og velger prioriterte 
satsingsområde ut i fra denne. 
Det er ønskelig at det blir gjort en kartlegging av eksisterende lærings og 
mestringstilbud ved STHF og i kommunene, i hvor stor grad tilbudet blir 
brukt og om tilbudet samsvarer med behovet. 
 

Fremdrift Utvalget har blitt orientert om befolkningsframskriving og utfordringsbilde 
fram mot 2040. Utvalget er delt i to arbeidsgrupper for å arbeide med 
revisjon av Delavtale 4.3.8. Samarbeid om pasienter med behov for 
koordinerte tjenester og Delavtale 4.3.10 Forebyggingstiltak/ 
helsefremming. Styringsinformasjon og arbeidet med revisjon av avtaler vil 
danne bakgrunnen for konkretisering av innsatsområde. 
 
Dette fagutvalget ble ikke etablert før oktober og har derfor begrenset 
fremdrift. 
 

 

Utfordringsbilde 
Helsefelleskapet har en struktur som krever oppfølging internt både i kommuner og sykehus, for at 

prosesser og vedtak skal bli tilstrekkelig forankret og implementert. Som følge av oppbyggingen av 

Helsefellesskapet, er det mange kommuner som ikke er med i hvert av de faglige utvalgene. For å 

sikre dialog og tilbakemelding til de kommunene som ikke er representert, kreves det en god struktur 

utover den som er avtalefestet i Helsefellesskapet. Det er forsøkt å opprette et nettverk av 

fagansvarlige i de kommunene som ikke er direkte representert i fagutvalgene, dette er ikke helt på 

plass foreløpig, men vil på sikt kunne bidra til forankring og implementering hos de som utøver 

tjenestene både i kommunene og på STHF. Det vil nok likevel være slik, at det vil være utfordrende å 

prioritere dette i en fra før travel hverdag. 

Det er viktig å sikre dialogen mellom det strategiske nivået og fagutvalgene. Status fra arbeidet i FSU 

er nå fast post på møtene i det strategiske nivået, for å legge til rette for oppdatering og gjensidig 

forståelse mellom nivåene. 

Det kan være utfordringer med å ha to Strategiske samarbeidsutvalg. Sakene behandles i to ulike 

møter, der STHF har lik representasjon i begge møtene. Ordningen med to SSU kan lett føre til at det 

utvalget som har møter først, legger føringer for det andre strategiske utvalget. 

Det har vært en del forfall til møtene på strategisk nivå, dette oppleves som uheldig, med tanke på å 

bygge opp entusiasme, tro på Helsefelleskapet og implementering av vedtak som blir fattet. 

 


