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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 22.02.2023 

  

 Saksnr: 26/23 

 Sakstype: Beslutning 

 Saksid: 23/00185-3 

     

 

Saksbehandler: Erik Nordberg 
 

Revisjon av overordnet samarbeidsavtale mellom sykehuset og 

kommunene i Vestfold 

 

Vedlegg:  
vedl. 1 Overordnet samarbeidsavtale ( likelydende mellom SiV og kommunene_her 
eksemplifisert med avtale mellom SiV og Færder kommune) 
vedl. 2 Avtale om helsefellesskap i opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 
Hensikten med saken: 
Samarbeidsavtalene mellom deltakerne i Helsefellesskapet i Vestfold revideres i 2022-
2023, hvor denne saken omhandler beslutning av overordnet samarbeidsavtale mellom 

hver kommune og Sykehuset i Vestfold. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til etterretning og godkjenner revidert overordnet samarbeidsavtale 
mellom kommunene og sykehuset i Vestfold. 
 
 

 
 

Tønsberg, 22. mars 2023 
 

 
Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Kommuner og helseforetak skal inngå samarbeidsavtaler i henhold til helse- og 
omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Avtalene skal bidra til at pasienter 
og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. 
 

Samarbeidsavtalene mellom deltakerne i Helsefellesskapet i Vestfold revideres i 2022-
2023. Revisjonsarbeidet med samarbeidsavtalene er gjennomført i regi av 
Helsefellesskapets sekretariat. Helsefellesskapet har gjennom behandling i Strategisk 
Samarbeidsutvalg (SSU den 22.09.2022) og i Partnerskapsmøte (07.10.2022) besluttet 

en revidert struktur for samarbeidsavtalene. Samarbeidsavtalene kommer i tillegg til 
avtale om helsefellesskap.  
 
Revidert avtalestruktur medfører at det inngås en overordnet samarbeidsavtale mellom 

hver kommune og Sykehuset i Vestfold, samt at det utarbeides tre deltavtaler:  
 

• Samarbeid om helhetlig pasientforløp. Status på denne delavtalen innspillsrunden 
er avsluttet og at det pågår et revisjonsarbeid i Faglig samarbeidsutvalg – Kvalitet 
og Tjenesteutvikling (FSU-KT). 

• Samarbeid om kompetanse, utdanning og forskning. Status på denne delavtalen 
er at den er under utarbeidelse og at innspill fra kommuner og SiV skal behandles 
i FSU-KT i april før den fremlegges SSU, tentativt juni, for godkjenning. 

• Samarbeid om beredskap. Status på denne delavtalen er at den er vedtatt i SSU 

er til signering i kommuneadministrasjonen og SiV. 

 
Den overordnede avtalen er oppdatert med etablering av helsefellesskap og ny 
avtalestruktur, og det er gjort tekstlige oppdateringer og justeringer. Revidert avtale er 
behandlet i SSU (24.11.2022) uten innsigelser. Overordnet samarbeidsavtale ble derfor 

oversendt for behandling og beslutning i respektive kommunestyrer i Vestfold og med 
dette også styret for Sykehuset i Vestfold. Avtalen er gyldig når den er behandlet i 
styrende organer og underskrevet av henholdsvis kommunedirektør og administrerende 
direktør. Helsefellesskapets sekretariat sørger for koordinering av underskrifter og 

publisering av avtalen på Kompetansebroen og SiV nettsider. 
 
Vurderinger:  
Det vurderes at de endringer som er gjort i struktureringen av samarbeidsavtalene til å 

omfatte en overordnet avtale og tre delavtaler er en riktig og god tilnærming. Den 
overordnede avtalen samsvarer også godt med den inngåtte avtalen om etablering av 
helsefellesskap i opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold. Sammen med vedtatt 
handlingsplan for helsefellesskapet, gir dette en formålstjenlig ramme og innretting av 
samarbeidet.  

 
Samtidig er det viktig å ha en omforent tilnærming til hva som skal ivaretas i 
samarbeidsavtalene og hva som skal ivaretas i ulike planer, inkludert handlingsplan for 
helsefellesskapet. Helsedirektoratets høringsutkast til ny veileder for samarbeidsavtalene 

mellom kommunene og helseforetakene utgjør i så måte en ny rammefaktor som vil 
påvirke både avtaler og planer.   
 
Videre vurderes det at avtalene også utgjør en ramme for samarbeidet og det er verdt å 
merke seg at «partenes intensjon er å løse uenighet i linjen, så nær pasient/bruker som 

mulig og på lavest mulig nivå. Pasientens beste skal være hovedfokus for begge parter i 
pasientrelaterte saker». En slik intensjon er viktig for å realisere formålet om helhetlige 

og sammenhengende helsetjenester med utgangspunkt i pasientenes behov. Intensjonen 
forutsetter god gjensidig forståelse og tillit i både linjeledelse og fagmiljø av helheter, 
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sammenhenger, avhengigheter, samt respektive parters rammer og ansvar for 
innretting, nivå og omfang på tjenestetilbudene. Pasientens beste legges dermed også til 

grunn for utformingen av delavtalene. 
  
Dernest forutsetter samhandlingen fokus på å både håndtere saker som berører daglig 
drift og saker som gjelder videreutvikling, system og innovasjon. Særlig viktig blir det å 
sortere mellom hvilke saker som skal ivaretas gjennom helsefellesskapet, og hvilke saker 

som skal ivaretas i hhv kommunene og internt i SiV. Noe av dette må ivaretas gjennom 
avtaler, organisering, strukturer og avsatte ressurser til samhandling, men kultur og 
forståelse i «linjen» om at dette fortrinnsvis gjøres gjennom direkte dialog vurderes å 
være en tilsvarende viktig faktor. En suksessfaktor er da at både intensjonene og det 

konkrete innholdet i avtalene er erkjent hos linjeledelse og fagmiljø på alle nivå, og på 
tvers av primærhelsetjeneste og helseforetak. 
 
 


