
Helsefellesskap

Sør-Gudbrandsdalen



GSU Tynset
GSU Gjøvik

GSU 
Elverum/Hamar

GSU 
Lillehammer

GSU

OSU

Kliniske samarbeidsutvalg- nettverk

Faglige 
samarbeidsutvalg (FSU)

6 møter pr. år 

Strategisk 
samarbeidsutvalg(SSU)

4 møter pr. år 

Arbeidsutvalg(AU)
Saksforberedende arbeid

Partnerskapsmøte

Adm.møte
1 møte pr. år

Dialogmøte m folkevalgte
x 1 møte pr region.pr. år

Fagutvalg (FU)

Forslag Nasjonal helse og sykehusplanDagens modell Vårt forslag

Fagutvalg (FU)
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Helseregionen
Sør-Gudbrandsdal

• Kommunalsjef Nord-Fron
• Kommunalsjef Sør-Fron
• Kommunalsjef Ringebu
• Kommunalsjef Øyer
• Kommunalsjef Gausdal
• Kommunalsjef Lillehammer
• En nivå tre leder

• Felles tillitsvalgrepresentant
• Felles brukerrepresentant
• Felles fastlegerepresentant

Helseregioner

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7. Min. 4 møter pr. år der samhandling er 
tema.

Samhandlingssaker meldes til/fra SSU 
til/fra Helseregionene

Forutsetter at Helseregionene/
kommunene har etablerte 
strukturer/nettverk/møtearenaer.

Hver kommune må forankre/behandle 
saker internt før Helseregionen fatter 
beslutning



Faglige 
samarbeidsutvalg (FSU)

6 møter pr. år 

Strategisk 
samarbeidsutvalg(SSU)

4 møter pr. år 

Arbeidsutvalg(AU)
Saksforberedende arbeid

Partnerskapsmøte

En virksomhetsleder/
enhetsleder(nivå 3)  fra den 
enkelte Helseregionen 
deltar.

Leder /ansvarlig i  den 
enkelte Helseregionen 
deltar.

Adm.møte
1 møte pr. år

Dialogmøte m folkevalgte
x 1 møte pr region.pr. år

Fastlege og 
samhandlingsleder 

Fagutvalg(FU)

Fagutvalg(FU)

KOMMUNER En lege og brukerrepresentant og tillitsvalgt deltar i
partnerskapet, SSU og FSU på vegne av alle regionene. 

Samhandlingsleder fra kommunene deltar på alle nivåer. 

Ordførere og kommunaldir. 
fra alle kommuner deltar

Kommunaldir. fra alle 
kommuner deltar

Fagpersoner
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5.

6.
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Helseregionen
Sør-Gudbrandsdal

• Kommunalsjef Nord-Fron
• Kommunalsjef Sør-Fron
• Kommunalsjef Ringebu
• Kommunalsjef Øyer
• Kommunalsjef Gausdal
• Kommunalsjef Lillehammer
• En nivå tre leder

• Felles tillitsvalgrepresentant
• Felles brukerrepresentant
• Felles fastlegerepresentant



Adm.direktør

Ass.adm.dir

Div.dir.rus og psykiatri

Div.dir.hab/rehab Div.dir.prehspitale tjenester

Div.dir.somatikk

Samhandlingsrådgiver 
div.Tynset

Samhandlingsrådgiver* 
div.Elverum/Hamar

Avd.sjef somatikk

Samhandlingsrådgiver 
div.Gjøvik /Lillehammer

Samhandlingsrådgiver 
div Prehospitale tjenester

Samhandlingsrådgiver 
div.psykisk helsevern

Samhandlingsrådgiver 
div.med.service

Samhandlingsrådgiver 
Sykehusapotekene

Avd.sjef rus og psykiatri

Avd.sjef hab/rehab Avd.sjef prehospitale tjenester

Styreleder

Samhandlingsleder* 

Styreleder og adm.direktør

Adm.direktør og divisjonsdirektører 
deltar

Avdelingssjefer og 
samhandlingsrådgiver(e)* deltar

Adm.direktør og div.direktører

Ass. dir.med helsefag og 
samhandlingsleder*

Faglige 
samarbeidsutvalg (FSU)

6 møter pr. år 

Strategisk 
samarbeidsutvalg(SSU)

4 møter pr. år 

Arbeidsutvalg(AU)
Saksforberedende arbeid

Partnerskapsmøte

Adm.møte
1 møte pr. år

Dialogmøte m folkevalgte
x 1 møte pr region.pr. år

Fagutvalg

Fagutvalg

Samhandlingsstruktur SI

Ass.fagdirektør

Samhandlingsrådgiver 
div.hab/rehab

Fagpersoner

*Foreløpig arb.tittel



Faglige 
samarbeidsutvalg (FSU)

6 møter pr. år 

Strategisk 
samarbeidsutvalg(SSU)

4 møter pr. år 

Arbeidsutvalg(AU)
Saksforberedende arbeid

Partnerskapsmøte

En virksomhetsleder/
enhetsleder fra den 
enkelte Helseregionen 
deltar.

Leder /ansvarlig i  den 
enkelte Helseregionen 
deltar.

Adm.møte
1 møte pr. år

Dialogmøte m folkevalgte
x 1 møte pr region.pr. år

Styreleder og adm.direktør

Adm.direktør/ass.adm.dir og 
divisjonsdirektører deltar

Avdelingssjefer og 
samhandlingsrådgiver(e) deltar

Adm.direktør og div.direktører

Fastlege og samhandlingsleder 

Fagutvalg
Fagutvalg (FU)

Ass.fagdirektør og samhandlingsleder
Helseregion 

Sør-Østerdalen

Helseregion Gjøvik

Helseregion 
Nord-Østerdal

Helseregion Hamar.

Helseregion Valdres

Helseregion 
Sør Gudbrandsdal

Helseregion Nord-
Gudbrandsdal

SYKEHUSETKOMMUNER

En lege og brukerrepresentant og tillitsvalgt deltar i
partnerskapet, SSU og FSU på vegne av regionene. 

Samhandlingsleder fra kommunene deltar på alle nivåer. 

En brukerrepresentant og tillitsvalgt deltar i partnerskapet, SSU og 
FSU på vegne av SI. Samhandlingsleder fra SI deltar på alle nivåer.

Ordførere og kommunaldir. fra 
alle kommuner deltar

Kommunaldir. fra alle 
kommuner deltar

Adm.direktør

Fagdirektør

Div.dir.rus og 
psykiatri

Div.dir.hab/rehab
Div.dir.prehspitale 

tjenester

Div.dir.somatikk

Samhandlingsrådg. 
div.Tynset

Samhandlingsrådg. 
div.Elverum/Hamar

Avd.sjef somatikk

Samhandlingsrådg. 
div.Gjøvik /Lillehammer

Samhandlingsrådg. 
div Preh.tjenester

Samhandlingsrådg. 
div.psykisk helsevern

Samhandlingsrådg. 
div.med.service

Samhandlingsrådg. 
Sykehusapotekene

Avd.sjef rus og psykiatri

Avd.sjef hab/rehab
Avd.sjef prehospitale 

tjenester

Styreleder

Samhandlingsleder 

Ass.fagdirektør

Samhandlingsrådg. 
div.hab/rehab

Fagpersoner Fagpersoner



Kommunene presenterer sitt innspill på 
mulighetsrom
Muligheter

• Raskere beslutning og større gjennomslag ved konsensus

• Likeverdige; fra Parter til Partnere

• Stort potensial for å lykkes, ved valg av rett struktur

• Kommunene kan bli bedre samordnet hvis de finner felles gode løsninger 

• SI kan også bli bedre samordnet, ulike initiativ tas mot kommunen

• De nye Partnerne i helsefellsekapene må jobbe etter felles mål om å løse 
utfordringene mer optimalt enn i dag

• Utarbeide nye samarbeidsavtaler som forankrer samarbeidet bedre enn i 
dag (gjennomføres innen 2023)



Kommunene presenterer sitt innspill på 
mulighetsrom
Utfordringer

• Noen kommuner har vedtatt saken og andre ikke

• Konsensus-prinsippet, kan bli for byråkratisk

• Avgivelse av myndighet til representanter i Helseregionen som deltar i 
ulike roller

• Krevende modell som medfører at mange av våre ansatte skal 
representere i denne strukturen

• Hvordan skal kommunene på en god måte koordinere seg i mellom? 

• Sikre god forankring hos kommunedirektørene og politisk ledelse



• Avtaleverk interkommunalt samarbeid, 8 
definerte samarbeidsområder

• Avtaleverket må oppgraderes og formaliseres 
ytterligere

• Myndighetsavgivelse

• Formålet er å være koordinerings- og 
møtearena, utviklingsarena, prosjekteier for 
interkommunale prosjekt, og rådgivende 
instans for kommunedirektørnivået

• Formålet må utvides til å ivareta samhandling 
med SIHF på ulike nivå

• Hver kommune må forplikte seg til å sette 
av nødvendige ressurser på tjenesteleder-, 
avdelingsleder- og fagleder-nivå, som kan 
medvirke i nettverk/samhandling med SIHF

• Ressursbruk for hver enkelt kommune



Faglige 
samarbeidsutvalg (FSU)

6 møter pr. år 

Strategisk 
samarbeidsutvalg(SSU)

4 møter pr. år 

Arbeidsutvalg(AU)
Saksforberedende arbeid

Partnerskapsmøte

Adm.møte
1 møte pr. år

Dialogmøte m folkevalgte
x 1 møte pr region.pr. år

Fagutvalg
Fagutvalg (FU)Regionalt nettverk for nivå to ledere 

(Helseregioner)

Nettverk i Innlandet for 
nivå to ledere ? (avstemme)

Regionalt nettverk for fastleger? 

Regionalt nettverk for brukere ? 

Hvordan skal kommune samordne seg? 

Nettverk i Innlandet for brukere ? 

Nettverk i Innlandet for fastleger? 

Regionalt nettverk for 
nivå tre ledere ? 

Forberedende møte, 6 ledere HSG 
– min 6 ganger i året. Tillitsvalgte?
Samordningsmøte nivå 2 ledere

Nivå 3 el 4? Forberedende 
møter? Løpende arbeid?



Myndighetsoverføring 
Helseregionen

Myndigheten til å representere i 
Helseregionen og Helsefellesskapet 
må formaliseres ytterligere

Avtalen forplikter SIHF til 
likeverdsprinsippet i tydeligere 
ordelag, men praksis følger ikke med

Kommunenes ressursbruk må 
gjenspeile nytteverdien



Vedtak

• Øyer kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap 
Innlandet» i tråd med modell for Helsefellesskap mellom 
Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet.

• Øyer kommune vedtar å slutte seg til samarbeid med 
«Helseregion Sør-Gudbrandsdalen», etter forslag i vedlegg 1. 
Dette er en formalisering av tidligere samarbeid

• Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom 
partene. Helsefelleskapet kan ikke binde kommunene i 
prinsipielle spørsmål.

• Øyer kommune støtter etablering av en interkommunal 
samhandlingsressurs i 100% stilling. Arbeidsgiveransvaret 
tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne 
av kommunene i Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommune vil 
bidra med delfinansiering av interkommunal 
samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et 
kronebeløp pr. innbygger (2,50 for 2021).

• Kommunestyret i Øyer delegerer til kommunedirektøren 
ansvar for å sikre deltakelse i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen, 
samt delegering av ansvar for representasjon derfra. I dette 
ligger også ansvar for å oppdatere avtaleverket i HSG til å 
inkludere Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommunes 
representant til HSG gis myndighet til å fatte avgjørelser i HSG 
ovenfor Helsefellesskapet. Saker av prinsipiell art, eller saker 
som medfører økonomiske forpliktelser utover ramme, skal 
fortsatt sendes til politisk behandling.


