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1. Innledning
Samhandlingskoordinatorene i Telemark og rådgiver i Grenlandssamarbeidet har sett på ulike
modeller for organisering av Helsefellesskap i Sykehuset Telemark Helseforetak (STHF) sitt
opptaksområde. Disse modellene har vært på høring og blitt behandlet i de regionale
samarbeidsutvalgene. Anbefalingene fra regionale samarbeidsutvalg går fram av punkt 2.1. – 2.3. i
dette dokumentet.
Alle innspillene fra høringsrunden er samlet i et eget dokument, som følger vedlagt dette dokumentet.
Etter at felles overordna samarbeidsutvalg har behandlet saken i sitt møte 09.10.20., vil anbefalingen
fra overordnet samarbeidsutvalg behandles i hvert enkelt kommunestyrer og legges fram for styret for
STHF. Den politiske saken vil primært handle om valg av politisk representant til partnerskapet og
godkjenning av revidert overordnet avtale, som vil være tilpasset organiseringen av Helsefellesskapet.

2. Modell for Helsefellesskap – bygd på majoriteten av
innspill
Endelig beslutning i dette punktet innarbeides i revisjon av Overordnet samarbeidsavtale for
samhandling.
Partnerskapsmøtet
 Ett partnerskapsmøte
 Mandat; forankre retning/ gi strategiske føringer for samarbeid og tjenesteutvikling i
overganger mellom STHF og kommunene gjennom konkretisering av oppdrag til strategisk
samarbeidsutvalg.
 Partnerskapsmøtet tar selv stilling til antall møter, men minimum ett møte årlig.
 Representasjon i partnerskapsmøtet:
17 kommunaldirektører
17 politikere alternativt en fra hver region (følger rådsstrukturen)
1 administrerende direktør fra STHF
1 fra styret i STHF
2 representant fra brukerne
2 representant fra fastlegene
2 representant fra de ansatte
4 personer i sekretariatet (3 samhandlingskoordinatorer og rådgiver i
Grenlandssamarbeidet)
Eventuelt representanter fra andre
Strategiske samarbeidsutvalg (SSU)
 To strategiske samarbeidsutvalg, ett for nedre Telemark og ett for øvre Telemark
 Mandat for Strategisk samarbeidsutvalg, utarbeides i partnerskapet sitt første møte
 Strategisk samarbeidsutvalg tar selv stilling til antall møter, men minimum 2 møter pr år
 Representasjon/sammensetning i Strategisk samarbeidsutvalg
Strategisk samarbeidsutvalg nedre Telemark
7 kommunalsjefer
5 klinikksjefer
1 representant fra brukerne
1 representant fra fastlegene
1 representant fra tillitsvalgte
2 personer fra sekretariatet
Eventuelt representanter fra andre
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Strategisk samarbeidsutvalg øvre Telemark
10 kommunalsjefer
5 klinikksjefer
1 representant fra Notodden sykehus
1 representant fra brukerne
1 representant fra fastlegene
1 representant fra tillitsvalgte
2 personer fra sekretariatet
Eventuelt representanter fra andre
Faglige samarbeidsutvalg (FSU)
 5 faglige samarbeidsutvalg
 Mandater til faglige samarbeidsutvalg utarbeides av strategisk samarbeidsutvalg.
 Møtehyppighet
o Strategisk samarbeidsutvalg kan innkalle eller bestemme møtefrekvens for faglig
samarbeidsutvalg.
o De faglige samarbeidsutvalg tar selv stilling til organisering av møtene og eventuelt
ønske om flere møter.
 Representasjon/sammensetning i Faglig samarbeidsutvalg
o Representasjon/sammensetning i Faglig samarbeidsutvalg bestemmes av strategisk
samarbeidsutvalg

3. Anbefalinger fra regionale samarbeidsutvalg
3.1

Region Vest-Telemark

Vedtak frå møtet i samarbeidsutvalet i Vest-Telemark – dato 23.09.2020:
Samarbeidsutvalet sluttar seg til oppsummeringa frå høyringsrunden som tilrår eitt partnarskap og fem
faglege samarbeidsutval.
Samarbeidsutvalet rår overordna samarbeidsutval til å einast om to strategiske samarbeidsutval, eitt
for øvre og eitt for nedre Telemark. Alle kommunane bør vera direkte representert i utvala og STHF
må syte for at begge sjukehusa er hensiktsmessig representert i begge dei strategiske
samarbeidsutvala.
I tillegg til dei avtalefesta representantane i Helsefellesskapet, rår samarbeidsutvalet til at tillitsvalde
vert med i partnarskapet og i dei strategiske samarbeidsutvala.
Samrøystes vedteke.

3.2

Region Midt og Øst-Telemark

Vedtak frå møtet i samarbeidsutvalet i Midt og Øst Telemark - dato 25.09.2020:
Samarbeidsutvalget i Midt og Øst Telemark slutter seg til oppsummeringen fra høringsrunden som
anbefaler ett partnerskap og fem faglige samarbeidsutvalg.
Samarbeidsutvalget anbefaler ett strategiske samarbeidsutvalg for hele Telemark (modell 1), der alle
kommune er representert.
Uavhengig av valg av modell er det viktig at Notodden sykehus har med en representant i tillegg til
klinikksjefene.
I tillegg kom følgende anbefalinger:
 Representasjon fra fastlegene, legeforeningen i Telemark velger ut representanter for
fastlegene (dette skal være fagpersoner ikke tillitsvalgte)
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Representasjon fra brukerne, det velges 3 brukerrepresentanter til partnerskapet og strategisk
samarbeidsutvalg.
o En brukerrepresentant fra STHF, fra brukerutvalget ved STHF
o En brukerrepresentant utpekt fra eldrerådet eller rådet for funksjonshemma i en av
kommunene.
o En brukerrepresentant for barn og unge, fra ungdomsrådet ved STHF
Representasjon fra tillitsvalgte, det velges 2 representanter for de tillitsvalgte til
partnerskapsmøtet og strategisk samarbeidsutvalg, en fra STHF og en fra kommunene.
Fagforeningen blir enige seg imellom hvem som skal være representert.
Til partnerskapsmøtet anbefales at KS og USN kan møte med en representant hver med møte
og talerett.
Dersom valget faller på 2 strategiske samarbeidsutvalg, bør det lages en prosedyre på
hvordan få konsensus
Leder av det 5 Fagutvalget (fagutvalg for akuttkjeden, pandemi m.m.) bør være en fra STHF

Enstemmig vedtatt

3.3

Region Grenland

Punktene under er noen av høringsinnspillene fra Grenlandskommunen, tatt fra høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget i Grenland (se vedlegg)
 Grenlandskommunene ønsker modell 2


Grenlandskommunene er positive til en modell hvor Grenland og Nome er organisert
sammen.



Kommunene er positive til en involvering av universitetet på partnerskapsnivå.
Representasjonsnivået fra universitetet bør være tilsvarende nivået som representerer
kommunene og STHF.
Bruker- og pasientmedvirkningen bør organiseres med representasjon fra pasient- og
brukerombudet,




Fastlegene bør representeres gjennom at Allmennlegeforeningen i Telemark peker ut denne.



Når det gjelder kommunenes representasjon i strategisk samarbeidsutvalg, så bør alle
kommunene være representert.



Sekretærfunksjonen bør fordeles mellom samhandlingskoordinatorene og rådgiver i
Grenlandssamarbeidet.
Modellen som benyttes bør evalueres. En evaluering foreslås etter ett eller to driftsår.



4. Sammenfatning av høringsinnspill
Høringsutkastet ble sendt ut til kommunaldirektører, kommunalsjefer, kommuneoverleger, til
brukerrepresentanter og tillitsvalgte i samarbeidsutvalgene for samhandling og til STHF.
Det har kommet inn høringssvar fra 14 av 17 kommuner. Grenlandskommunen (Skien, Porsgrunn,
Siljan, Bamble, Kragerø og Drangedal) har en fells høringsuttalelse. Tre kommuner i Vest Telemark
har ikke sendt inn høringssvar.
Øvrige høringssvar er fra ulike instanser i STHF, fylkesmann, kommuneoverleger, fagforeninger og
brukere.
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4.1 Partnerskapsmøtet
Antall partnerskap
Det store flertallet av høringsuttalelsene ønsker ett partnerskap, 11 av de 14 kommunene som har
svart ønsker ett partnerskap. En kommunene ønsker tre partnerskap (som i dag), to av kommunene
har ikke gitt tydelig tilbakemelding på hva de ønsker. Sykehuset ønsker et partnerskap.
Mandat for partnerskapsmøtet:
Forankre retning/ gi strategiske føringer for samarbeid og tjenesteutvikling i overganger mellom STHF
og kommunene gjennom konkretisering av oppdrag til strategisk samarbeidsutvalg.
Det kom ingen forslag til endring av mandatet..
Møtehyppighet
Det foreslås at partnerskapsmøtet tar selv stilling til organisering av møtene og antall møter, men
minimum ett møte årlig.
Representasjon/sammensetning i partnerskapsmøtet
Representasjon fra kommunene:
5 kommuner i Øvre-Telemark presiserer tydelig at alle kommunene må være representert og at dette
er bakgrunnen for valg av modell 1
9 kommuner mener at en må velge representanter som representerer flere kommuner.
 Prosessen knyttet til representasjon bør skje etter grundig dialog kommunene seg imellom, og
kommunene og STHF.
 Gjennomgående representasjon på de ulike nivåene, kan sikres ved at enkelte av
kommunalsjefene er representert både i strategisk samarbeidsutvalg og partnerskapet..
STHF mener at for å videreføre den gode dialogen en har hatt med dagens organisering på øverste
nivå, så bør alle kommune være representert i partnerskapsmøtet med alle ordførere og alle rådmenn.
Representasjon fra STHF
Innspill fra STHF, direktør og representanter fra styret ved STHF møter i Partnerskapsmøtet
Representasjon fra brukerne
Innspill fra Brukerutvalget ved STHF, to brukerrepresentanter i Partnerskapet hvorav en fra psykisk
helse/rus og den andre fra somatikken.
Innspill fra kommunene utpeker brukerrepresentant etter dialog internt i kommunene
 bruker- og pasientmedvirkningen bør organiseres med representasjon fra pasient- og
brukerombudet, som oppfattes som en nøytral part med god oversikt over helheten.
Dagens ordning er forskjellig i de tre regionene, fra 0 til 2 brukerrepresentanter.
Brukerrepresentantene er utpekt av brukerutvalget ved STHF.
Representasjon fra fastlegene
Innspill fra kommuneoverlegene,
er at det bør være en kommuneoverlege helst med spesialitet i samfunnsmedisin.
Innspill fra PKO,
fastlegene må velges av ALU (allmennlegeutvalg) i kommunene slik at fastlegerepresentantene sikres
legitimitet i fastlegekorpset. Fastlegerepresentantene må lønnes med kommunale midler.
Innspill fra kommunene
Fastlegene bør representeres gjennom at Allmennlegeforeningen i Telemark peker ut disse
Kommunene utpeker representant etter dialog internt i kommunene.
Innspill fra legeforeningen
Tillitsvalgte for fastlegene må være representert på alle hvert nivå
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Representasjon fra andre
 Det er få innspill på dette i høringssvarene, det er to kommuner som mener at tillitsvalgt bør
være representert.
 Det er en kommunen som mener at KS, Fylkesmann og universitetet i Sørøst Norge bør være
representert og det er en kommunen som mener de ikke bør være representert.
 Grenlandsregionen er positive til en involvering av universitetet på partnerskapsnivå.
Representasjonsnivået fra universitetet bør være tilsvarende nivået som representerer
kommunene og STHF.
 Fylkesmann ber om å holdes orientert om hva overordnet samarbeidsutvalg beslutter.

Høringsinnspillene kan oppsummeres i to alternative modeller.
1. Partnerskapsmøtet med bred representasjon:
17 kommunaldirektører
4 politikere (følger rådsstrukturen) alternativt en fra hver kommune
1 administrerende direktør fra STHF
1 fra styret i STHF
2 representanter fra brukerne
2 representanter fra fastlegene2 representant fra de ansatte 4 personer i sekretariatet (3
samhandlingskoordinatorer og rådgiver i Grenlandssamarbeidet)
Eventuelt representanter fra andre
2. Representasjon i partnerskapsmøtet bygd på den kommunale rådsstrukturen:
4 kommunaldirektører
4 politikere
1 administrerende direktør fra STHF
1 styret i STHF
2 representant fra brukerne 2 representant fra fastlegene?
2 representanter fra tillitsvalgte
4 personer i sekretariatet
Eventuelt representanter fra andre

4.2 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Fylkesmann sitt ønske er at strukturen tydeliggjøres, og at de er informert om hvem som deltar i de
ulike møter og utvalg, både når det gjelder strategisk samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg.
Videre ønsker de å ha mulighet for å delta i noen av disse fora der embetsoppdrag tilsier at det er
aktuelt.
Antall Strategiske samarbeidsutvalg
Det er 4 kommuner og to kommuneoverleger som ønsker ett strategisk samarbeidsutvalg.
6 kommuner (Grenlandskommunene), brukerutvalget og praksiskonsulentene ønsker to strategiske
samarbeidsutvalg.
2 kommuner ønsker tre strategiske samarbeidsutvalg.
STHF er opptatt av å skulle gi likeverdige sykehustjenester til hele befolkningen i Telemark. STHF ser
det derfor som en fordel at alle sitter rundt samme bord, når strategiske føringer skal diskuteres og
fortløpende beslutninger skal tas.
I prinsippet ønsket STHF at det også her skal være slik at alle skal sitte rundt samme bord, men ser at
det kan bli komplisert å drifte et så stort fora hvor kommunalsjefer fra alle kommunene samt
klinikksjefer, brukere og fastleger er med. På bakgrunn av dette mener STHF at en bør vurdere om
regionsvis representasjon er mest hensiktsmessig dersom det opprettes ett strategisk
samarbeidsutvalg for hele Telemark
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Mandat for Strategisk samarbeidsutvalg
Partnerskapet sitt første møte utarbeider et mandat til Strategisk samarbeidsutvalg.
Møtehyppighet
Det foreslås følgende:
 Strategisk samarbeidsutvalg har minimum møte to gang pr år.
 Partnerskapsmøtet kan innkalle eller bestemme hyppigere møtefrekvens for strategisk
samarbeidsutvalg.
 Strategisk samarbeidsutvalg tar selv stilling til organisering av møtene og eventuelt ønske om
flere møter.
Representasjon/sammensetning i Strategisk samarbeidsutvalg
Dersom en velger to strategiske samarbeidsutvalg
Strategisk samarbeidsutvalg Nedre Telemark
7 kommunalsjefer
5 klinikksjefer
1 representant fra brukerne - 1 representant fra fastlegene
1 representant fra tillitsvalgte
4 personer i sekretariatet (3 samhandlingskoordinatorer og rådgiver i Grenlandssamarbeidet)
Eventuelt representanter fra andre
Strategisk samarbeidsutvalg Øvre Telemark
10 kommunalsjefer
5 klinikksjefer
1 representant fra Notodden sykehus
1 representant fra brukerne
1 representant fra fastlegene
1 representant fra tillitsvalgte
4 personer i sekretariatet (3 samhandlingskoordinatorer og rådgiver i Grenlandssamarbeidet)
Eventuelt representanter fra andre

Dersom en velger ett strategiske samarbeidsutvalg
17 kommunalsjefer – alternativt 4 kommunalsjefer som representerer de ulike regionene
5 klinikksjefer
1 representant fra brukerne 2 representant fra fastlegene
4 personer i sekretariatet (3 samhandlingskoordinatorer og rådgiver i Grenlandssamarbeidet)
Eventuelt representanter fra andre
Representasjon fra kommunene:
9 kommuner mener at alle kommunene må være representert i strategisk samarbeidsutvalg
3 kommuner mener at en må ha regionale representanter for å redusere antall deltakere i møtet
2 kommuner har ikke gitt noen tilbakemelding på dette.
Representasjon fra STHF
Det er ikke kommet noen innspill i høringssvarene på representasjon fra STHF
Representasjon fra brukerne
Brukerutvalget ved STHF mener at det må være to brukerrepresentanter og at representasjon er
gjennomgående.
Representasjon fra fastlegene
Innspill fra en kommuneoverlegene er at det bør være en fastlege fra øvre Telemark og en fra nedre
Telemark dersom det blir ett strategisk samarbeidsutvalg.
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Representasjon fra andre
Det er få innspill på dette i høringssvarene, det er noen kommuner som mener at tillitsvalgt bør være
representert.

4.3 Faglig samarbeidsutvalg (FSU)
Antall Faglige samarbeidsutvalg
Det er bred enighet om 5 faglige samarbeidsutvalg
Det femte utvalget kommer i tillegg til de 4 opprinnelige utvalgene, og inkludere akuttkjedeprosjektet,
pandemioppfølging, samarbeidsutvalg for leger etc.
Mandat for Faglige samarbeidsutvalg
Mandater til faglige samarbeidsutvalg utarbeides av Strategisk samarbeidsutvalg.
Møtehyppighet
Strategisk samarbeidsutvalg kan innkalle eller bestemme møtefrekvens for faglig samarbeidsutvalg.
De faglige samarbeidsutvalg tar selv stilling til organisering av møtene og eventuelt ønske om flere
møter.
Representasjon/sammensetning i Faglig samarbeidsutvalg
Representasjon/sammensetning i Faglig samarbeidsutvalg bestemmes av Strategisk
samarbeidsutvalg

4.4 Sekretariat
Innspillene i forhold til sekretariat funksjon er at samhandlingskoordinatorene og rådgiver i
Grenlandssamarbeidet utfører dette.
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