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Denne oversikten er laget basert på avtalesettet mellom Kristiansand kommune og SSHF.  

Den er ikke utfyllende – men gir et overblikk over formål og hvordan disse er konkretisert. Hensikten er å gjøre det enklere å vurdere Helsefelleskapets 

behov for samhandlingsråd knyttet direkte opp til avtaler/retningslinjer. 

 

Gjeldene avtale Formålet/hva skal reguleres i avtalen? 
 

På hvilken måte ivaretas/reguleres dette? 

00  
Overordnet 
samarbeidsavtale (OSA) 

2013-01 

Fremme samhandlingen ved å konkretisere oppgave- 
og ansvarsplasseringen og etablere gode 
samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.  
Avtalen er lovpålagt og ansees som et bindende juridisk 
dokument mellom foretak og den enkelte kommune.  
 
 
 
 

For å sikre at delavtalene gjennomføres på en kvalitativ god 
måte, må disse understøttes av prosedyrer. Prosedyrene er et 
viktig verktøy for å utvikle og sikre kvalitet og pasientsikkerhet 
i pasientforløpene. 
 
Eksempler på konkretisering: 
Avtalen mellom partene bygger på følgende organisering og 
samarbeidsformer: 
o Overordnet strategisk samarbeidsutvalg 
o Regionale samarbeidsutvalg 
o Fagutvalg / faggrupper 
 
Sammensetning, arbeidsform, arbeidsoppgaver er beskrevet. 
 
OSS og RS kan ved behov opprette faste eller midlertidige 
fagutvalg/faggrupper og prosjektgrupper for aktuelle faglige 
og/eller administrative utfordringer. Disse rapporterer enten 
til OSS eller RS, avhengig av oppgaven, og hvilket nivå som har 
oppnevnt utvalget/gruppa. Oppgaver er beskrevet i avtalen. 
 
Avtalen beskriver 

- viktigheten av og hvordan involvere pasient- og 
brukerorganisasjoner i hele samarbeidsstrukturen. 

- prinsipper for konflikthåndtering /håndtering av 
uenighet 

Avtalen konkretiserer rutiner for revisjon og oppsigelse.  
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01  
Oppgave og 
ansvarsfordeling 

2015-01 
 

Skissere prosesser som skal anvendes ved utredning og 
endring av ansvars- og oppgavefordeling, samt fremme 
samhandling gjennom tydeliggjøring av grenseflater og 
gråsoner for oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 
nivåene.  
 
 
 

Tydelig oppgave- og ansvarsfordeling er en forutsetning for å 
sikre koordinerte pasientforløp, god kvalitet og pasient- 
sikkerhet.  
 
Eksempler på konkretisering: 
Utredninger om oppgaveoverføring håndteres i tråd med 
avtalt prosedyre. Før ev. endringer, skal dette være avtalt 
mellom partene. 
 
Prosedyren for utredning av en ev. ansvars- og oppgave-
overføring er beskrevet i delavtalen og skal følges. 
 
Ansvars- og oppgavefordelingen mellom partene vurderes 
fortløpende. Partene er oppmerksom på at flere faktorer kan 
endre ansvarsfordelingen og pasientforløp (ny kunnskap og 
teknologi, endrede behandlingsmåter, styrket kompetanse, 
brukermedvirkning)  
 
Tilstrebe at behandlingslinjer standardiseres og partene 
engasjerer seg aktivt i utvikling av effektive behandlingslinjer 
og helhetlige pasientforløp.  
 
Det er konkretisert aktuelle områder der ansvars- og oppgave-
fordelingen er uklar og hvor det er enighet om å se nærmere 
på dette. Opplistingen er ikke statisk/uttømmende. 

 

   

02  
Innleggelse og utskrivning av 
pasienter med behov for 
langvarige, sammensatte og 
koordinerte tjenester  
(inkl. habilitering, 
rehabilitering lærings- og 
mestringstilbud) 

2012-02 

Sikre at behovene til denne pasientgruppen ivaretas - 
pasienter med behov for spesiell koordinering i tillegg 
til avtalene 03 og 05, (langvarige, sammensatte og 
koordinerte tjenester). 
 
 
 

Styrke pasientsikkerheten ved inn- og utskrivning i spesialist-
helsetjenesten. Ha standarder for inn- og utskrivning. 
 
Sikre at pasientens behov for opplæring, medisinske-, 
omsorgsmessige og rehabiliteringsbehov blir ivaretatt ved 
overføring. 
 
- Likest mulig retningslinjer og prosedyrer 
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- Gode rutiner for informasjonsutveksling, koordinering og  
  samhandling rundt pasienten. 
 
Eksempler på konkretisering: 
- Henvisninger iht. avtale 03, bla. ved krav til henvisningens  
   innhold (behov for IP skal formidles) 
- Planlegge utskrivning iht. avtale 05 
- Rutiner for KE, koordinator, IP iht. forskrift  
 
- Samarbeidsmøter skal avtales 
- Behov for lærings- og mestringstjenester avklares 
- Rutiner for ivaretakelse av barn som pårørende 
- Rutiner for samhandling med fastlegen 
 
- Kommunen og SSHF skal samarbeide om å utvikle  
  lærings- og mestringstjenester til disse pasientene, i  
  tråd med prosedyre for oppgaveoverføring (01) 
 

   

03 
Retningslinjer for  
innleggelse i sykehus. 

2012-02 

Klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og 
oppgaver ved henvisning og innleggelse av pasienter i 
spesialisthelsetjenesten. 
Sikre henvisningskvalitet og rutiner. 
 
 
 
 
 

- Beskriver ansvar og oppgaver for innleggende  
  instans/lege ved elektiv og øhjelp innleggelse til 
  somatikk og psykisk helse- og rus. 
 
Eksempler på konkretisering: 
- Benytte elektronisk henvisning etter malen «Den gode  
   henvisning»  
- Benytte diagnosespesifikke henvisningsveiledninger  
   jf. praksisnytt.no 
- Ved henvisning videre internt/eksternt, skal SSHF informere  
  fastlege (kopi av henvisninger). 
- Elektronisk meldingsutveksling skal benyttes når tilgjengelig 
- SSHF skal gi tilbakemelding til henvisende lege/instans med  
  kopi til kommuneoverlege når SSHF vurderer at like godt  
  eller bedre tilbud kunne vært gitt i kommunene. 
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04  
Beskrivelse av kommunens 
tilbud om døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 
tredje ledd. 

2012-06 

Sikre etablering og drift av kommunalt ø.hjelp 
døgntilbud (KØH) innen 2016. Lovkravet trådte i kraft 
2016-01-01, beredskap for inntak i kommunale 
institusjoner 24/7.  
Intensjonen er å redusere veksten i innleggelser på 
sykehus.  
 
 
 
 
 
 
 

KØH-tilbudet, et samarbeid mellom partene. Likeverdighet – 
men ulike roller og ansvar. 
- ø.hj. ansvaret vil og skal være i stadig utvikling 
- inntil videre gjelder dagens etablerte praksis for ansvars- og  
  oppgavefordeling for ø. hjelp.  
- SSHF kan ikke redusere tilbud før tilsvarende tilbud i  
  kommunen er etablert. 
- opprette faggrupper/fagutvalg i kommuneregioner/  
  kommuner mtp. felles pasientforløp. Være rådgivende ved  
  godkjenning av prosedyrer og utviklingen av ø.hj. tilbudet 
- Retningslinjer og prosedyrer endres fortløpende 
 
Eksempler på konkretisering: 
- Definere inklusjons- og eksklusjonskriterier 
- Vurdere kompetansebehov 
- Dekke legebehovet 
- Vurdere behov for støttefunksjoner og utstyrsbehov 
- Utarbeide system for dokumentasjon og internkontroll med  
  prosedyrer og rutiner  
- Ha system for evaluering av tilbudet 
 

   

05  
Retningslinjer for samarbeid 
om utskrivningsklare 
pasienter som antas å ha 
behov for kommunale 
tjenester etter utskrivning 
fra institusjon 

2015-01 
 

Styrke pasientsikkerheten ved utskrivning. Sikre at 
behov blir ivaretatt ved overføring fra sykehus til 
kommune mht. medisinsk behandling, omsorg og 
rehabilitering.  
 
Styrke pasientopplevd kvalitet gjennom involvering og 
samvalg.  
 
Sikre sammenhengende pasientforløp, riktig 
omsorgsnivå basert på BEON-prinsippet. 
 

 

God kvalitet på samhandlingen om utskrivning defineres 
gjennom etablerte standarder i utskrivningsprosessen. 
 
Eksempler på konkretisering: 
- søknad om helse- og omsorgstjenester skal varsles via  
  Helseopplysninger  
- varsle om utskrivningsklar pasient innen tidsfrist 
- rutiner for PLO meldinger og Helseopplysninger  
- definert hvilken informasjon som skal følge/sendes (epikrise, 
  rapport, medikamentoversikt mv), til mottakende helse- 
  personell og til pasient 
- avklare opplæringsbehov til helsepersonell, pasient og 
  pårørende 
- ved behov og før utskrivningsklar, starte utarbeidelse av en  
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  samlet plan sammen med samarbeidspartnere (psykisk  
  helse- og rus) 
- 12punkts rutine ved utskriving av pasienter  
- rutiner knyttet til hjelpemidler 
- rutiner for håndteringen av uenighet  
- rutiner for kommunal med-finansiering 
 

   

06  
Retningslinjer for gjensidig 
kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og 
for faglige nettverk og 
hospitering. 

2015-01 
  
 
 

Plan for hvordan bygge et forutsigbart, kvalitetssikret 
system med arenaer og prosesser for gjensidig 
kompetanseoverføring og informasjonsutveksling, 
faglige nettverk og hospitering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruke fagutvalget for kompetansedeling til å sikre et 
koordinert og målrettet samarbeid innen prioriterte områder. 
Partene utarbeider felles system for oversikt og effektiv 
organisering av kompetanse-delingstiltak. Partene initierer og 
utvikler samarbeidstiltak gjennom fagutvalget. 
 
Eksempler på konkretiseringer: 
- organisering og finansiering må avklares ved samarbeids- 
  tiltak og utviklingsprosjekt (komp. deling) 
- Avtalefestet personellutveksling (tilleggsavtale om 
  hospitering)  
- Kombinasjonsstillinger vurderes/avtales ved behov 
- System for felles opplæringstiltak- plan for organiseringen av 
  undervisningspakker  
- Årshjul for felles kurs og fagdager, publiseres på felles 
  nettside (SSHF oppdaterer) 
- Utvikle ordninger for organisering av kurs og fagdager  
- elæring videreutvikles og blir en del av felles kompetanse-  
  deling, inkl. tilrettelegge felles læringsplattform 
- Etablere underutvalg/faggrupper innen kompetansedeling 
- Etterstrebe felles, kunnskapsbasert praksis gjennom  
  oppfølging og deling av fagprosedyrer 
- SSHF ambulerende team gir råd, støtte, veiledning og  
  undervisning til kommunene. Utvikle team etter behov til  
  flere pasientgrupper. 
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07  
Samarbeid om forskning, 
utdanning, praksis og 
læretid.  

2015-02 
 

Fremme samhandling om forskning, utdanning, praksis 
og læretid.  
 
Utvikle felles tiltak for å styrke kunnskaps- og 
kompetanseoppbygging hos helse- og 
omsorgspersonell, samt forskning og innovasjon som 
understøtter samhandlingsreformens intensjoner. 
Samarbeid som involverer UiA avtalefestes i egen 
rammeavtale – OSO. 
 
Avtalen omfatter utdanning og praksis knyttet til vdg. 
Skole (særlig helsefagarbeider), bachelor (særlig 
sykepleie) og poenggivende etter- og videreutdanning. 
 
 

Avtalen beskriver hhv. kommunens og sykehusets ansvar for 
undervisning og opplæring av helsepersonell, videre- og 
etterutdanning, medisinsk- og helsefaglig forskning og 
innovasjon (behovsdrevet tjenesteinnovasjon). 
 
-Sykehusets forskningsenhet og kommunenes USHT er 
pådrivere i arbeidet med fag -og tjenesteutvikling, forskning 
og utvikling. 
- Partene har et felles ansvar for å styrke regionens evne til 
innovasjon - benytte felles fora og plattformer for utveksling 
av ny kunnskap og anvendelse av denne. 
 
Eksempler på konkretisering: 
- juridiske og økonomiske ansvarsforhold må avklares ved  
  forsknings- og utviklingssamarbeid 
- særskilt behov for å styrke forskningsaktivitet i kommune-  
  helsetjenesten. 
- fremme utvikling av likeverdige tjenester på Agder, sikre 
  felles innsats inn mot lokale utfordringer gjennom: 
       - benytte eksisterende samarbeidsarenaer og nettverk. 
       - ha rutiner for henvendelse om prosjektdeltakelse,  
         koordineringsansvar, forventet ressursinnsats. 
       - SSHF bidrar med egne aktivitetsdata, sammenstiller,  
         systematiserer og analyserer disse. 
      - kommunene samordner kunnskap/forskningsdata som 
        kan systematiseres og sammenliknes lokalt/nasjonalt 
- samarbeide om fremtidige utdanningsbehov, inkl. behovet 
  for endring av studietilbud basert på endrede kompetanse- 
  behov (gjennom OSO): 
       - utdanningsbehovene vurderes i sammenheng 
       - felles deltakelse i referansegrupper for relevante etter-  
         og videreutdanninger. 
       - involvere masterstudenter mer i samarbeidet om  
         forsknings og utviklingsprosjekt innen samhandling. 
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08  
Samarbeid om 
jordmortjenester 

2012-06 
 

Understøtte intensjonene i samhandlingsreformen og 
Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen: 
"Kvalitetskrav til fødselsomsorgen".  
 
Delavtalen skal gi retningslinjer for et helhetlig og 
sammenhengende tjenestetilbud innen svangerskaps-, 
fødsel- og barselomsorg i kommunene på Agder. 
 
 
 
 
 

Skape gode pasientforløp, styrke lokal jordmortjeneste i 
kommunene, spesielt innenfor barselomsorgen å samordne 
jordmortjeneste i kommune og helseforetak, herunder 
etablere lovpålagt beredskaps- og følgetjeneste  
å ha lik kvalitet på tjenesten uavhengig av bosted  
å etablere gode samarbeidsarenaer. 
 
Ansvar iht. svangerskap, fødsel og barseloppgaver er 
beskrevet. 
Innsatsområder skissert i veileder (Stortingsmelding 12)- 
"Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner": 

En helhetlig svangerskapsomsorg 
Et trygt fødetilbud 
Et familievennlig barseltilbud 
Kvalitet i alle ledd 
Et bredt brukerperspektiv 
 

Eksempler på konkretisering 
- Implementering av fødeveileder ved SSHF 

(selektering/oppgavefordeling internt i SSHF) 
- Egen avtale om følgetjeneste; Beredskaps- og 

følgetjeneste for gravide med > 1,5 time til nærmeste 
fødested. Gjelder Sirdal, Åseral, Bykle, Valle, og 
Bygland  

- Vurdere implementering av behandlingslinjen 
(Knutepunktprosjekt) til hele Agder- for normalt 
svangerskap, fødsel og barseltid. 

- Elektronisk meldingsveksling må på plass. Alle 
jordmødre på helsestasjoner må knyttes til 
"Helsenett" raskest mulig  

- Opprette faggrupper/fagutvalg for pasientforløp som 
er felles for helseforetakets ansvarsområde (gi råd ved 
godkjenning av prosedyrer som gjelder samhandling, 
tilstrebe likest mulig retningslinjer og prosedyrer på 
Agder, utarbeide handlingsplan for samhandling 
knyttet til fagområdet). 
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- Perinatal arbeidsgruppe SSHF forplikter seg til å gi 
informasjon om sitt arbeid til fagutvalget. 

- Arrangeres minimum et samarbeidsmøte i året 
- Tilby gjensidig hospitering mellom partene. 

 

   

09  
Samarbeid om IKT løsninger 
lokalt 

2012-05 
 

Fremme samhandling knyttet til innføring og 
forvaltning av løsninger for IKT-samhandling, og slik 
bidra til at pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 
behandlingstilbud i overgangen mellom nivåene. 

- Koordinering ved innføring av nye IKT-løsninger som 
har betydning for samhandling 

- Informere hverandre i de tilfeller IKT-løsningen antas 
å ha betydning for elektronisk samhandling, og hvor 
informasjonsdeling er nødvendig eller ønskelig for å få 
elektronisk samhandling til å fungere  

 
Eksempler på konkretisering: 
- Ved endringer i IKT-løsninger som vil påvirke elektronisk  
  samhandling, skal partene informere hverandre/koordinere. 
- Koordinering av IKT-innføringsplaner (aktiviteter avtales). 
- Partene skal være tilknyttet Norsk Helsenett, meldings-  
  format skal være sertifisert av HDIR, avd. for standardisering. 
- Ha definert kontaktpunkter for melding av feilsituasjoner, 
  for å koordinere arbeidet ved tekniske feil  
- Partene må ha styringssystem for informasjonssikkerhet. 
- Partene må ha dokumentasjon/konfigurasjonskontroll av  
  nettverket sitt, inkl. prosedyrer for tilgangskontroll og  
  awiksbehandling. 
- Det er skissert forventinger til elektronisk kommunikasjon  
  og telemedisinske løsninger, for eksempel: 

-Partene skal etterstrebe tilrettelegging for polikliniske 
konsultasjoner i form av videokonferanseutstyr mellom 
fastlege, pasient og spesialisthelsetjeneste (NHN). 
-Ta i bruk nye telemedisinske løsninger  
 

   

10  
Samarbeid om forebygging 

2012-05 

Fremme samhandlingen når det gjelder innsats for å 
forebygge og fremme helse. 

Avtalen beskriver hvilke forebyggende områder det er aktuelt 
å samarbeide om og ansvars- og oppgavefordelingen på disse 
områdene. Nye samhandlingstiltak besluttes iht. D-1. 



9 
 

  
Prioriterte områder: Forebyggende arbeid rettet mot barn og 
unge i aldersgruppen 0 til 18 år med hovedvekt på følgende: 
 
- Forebygging av inaktivitet /overvekt hos barn og unge 
- Overgrep og vold mot barn 
  Tettere samarbeid SSHF-kommune. Gjensidig kompetanse- 
  heving, halvårlige fagdager for kontaktpersoner  
- Rusforebyggende arbeid (primært alkohol). 
  Heve hverandres kompetanse (holdningsskapende arbeid). 
- Psykiske lidelser med fokus på angst og depresjon. 
   Heve hverandres kompetanse, halvårlige fagdager.  
   Tverrfaglige møter mellom fastlege/kommunen/SSHF 
 
Lærings- og mestringsarenaer:  
- Utveksle kunnskap innen mestrings- og endringskompetanse 
- Utvikle helhetlige lærings- og mestringstjenester 
- Halvårlige fagdager for kontaktpersoner  
 
Helseovervåkning: 
- Analyse av befolkningens helsetilstand og påvirknings- 
  faktorer. 
- Ta i bruk etablerte nasjonale meldesystemer 
- Arbeidet sees i sammenheng med delavtale 13  
 
Råd og bistand vedrørende miljø- og grupperettede tiltak, 
herunder bistand ved miljøhendelser med helsemessige 
konsekvenser. 
 

   

11  
Akuttmedisinsk kjede og 
omforente 
beredskapsplaner. 

2012-06 
 

Konkretisere samhandlingsrutiner i den akutt-
medisinske kjeden.  
Avtalen skal konkretisere samhandlingsrutiner for å 
sikre gode beredskapsplaner. 

Sikre et helhetlig og likeverdig tilbud ved at kommuner og 
helseforetak samarbeider om utviklingen av de 
akuttmedisinske tjenestene, slik at tilbudet samlet sett blir 
tilgjengelig nok og av god kvalitet. 
Henvises til forskrift ‘krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus (2005-03-18)’.  
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Eksempler på konkretisering: 
Etablere samarbeidsfora (min. ett møte/år) med SSHF og 
tilhørende legevaktsentraler for å følge opp punktene: 

- Oppdatere hverandre om de ulike tjenester i kjeden 
  som sikrer pasienter raskt og nødvendig behandling 
- Etablere rutiner som sikrer god informasjons- 
  utveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske  
  situasjoner. 
- Beskrive roller og rutiner i den akuttmedisinske  
  kjeden 
- Innføre nødnett i henhold til nasjonale retningslinjer 
- Initiere og delta i trening og øvelser 
- Utvikle felles awiksverktøy og rutiner. Bruke dette i 
  regelmessig kvalitetsforbedring.   

 
Etableres felles forum på Agder-nivå for samarbeid om 
beredskapsplaner og beredskapsplanlegging, og følge opp 
punktene: 

- Holde hverandre oppdatert om overordnede 
beredskapsplaner, ROS-analyser og oversikter over 
kontaktpunkter. 

- Etablere samarbeid om planer og tiltak mht.: 
- forsyning og forsyningssikkerhet for 

legemidler, materiell, medisinsk utstyr 
- krisekommunikasjon og informasjons-

utveksling 
- smittevernberedskap 
- opplæring og vedlikehold av 

kompetanse i krisehåndtering 
- gjennomføring av øvelser 
- samarbeide om tilbud til pårørende/ 

etterlatte 
- samarbeid /koordinering mht. 

dialogen med media 
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12  
Håndtering av avvik og 
etablering av 
tilbakemeldings- og 
evalueringssløyfer. 

2013-01 
 

Sikre faglig forsvarlig, forutsigbar og samordnet 
behandling av avvik fra inngåtte samarbeidsavtaler- bla. 
gjennom etablering av rutiner for avvikshåndtering og 
tilbakemelding til avsender. 
 
 
 

Avtalepartene er enige om å ha felles meldeskjema.  
 
Eksempler på konkretisering: 
- Inntil felles, sikkert elektronisk kommunikasjonssystem er på  
  plass, vil melding om avvik foregå pr. brev.  
- Mottaker av avviksmeldingen gir straks respons til avsender  
  om at meldingen er mottatt.  
- Saksbehandlingstid er maksimum 4 uker.  
- Skriftlig tilbakemelding gis til avsender med informasjon om 
  resultat, inkludert planlagte forbedringstiltak.  
- Den enkelte virksomhet dokumenterer avviket og håndtering 
  av dette i eget meldesystem. 
- Statistikk over avvik presenteres årlig for OSS. 
 
(Partene har ansvar for å avklare pasienthendelser 
umiddelbart, slik at pasienten ikke blir skadelidende. Dette 
gjøres uavhengig av avviksmelding).  
 

   

13 (frivillig avtale) 
Styringsdata og analyser. 

2013-01 
 

Fremme samhandling om utveksling av styrings-
informasjon og samarbeid om analyser av data innen 
helseområdet.  
 
Få frem data på befolkningens bruk av helsetjenester, 
identifisere forbedringsmuligheter og tiltak samt 
områder for forebygging. Mao. bidra til en fornuftig 
utvikling av tjenestetilbudene på tvers av 
omsorgsnivåene.  
 
  

Identifisere egnede datakilder og mulige fora / grensesnitt for 
analyse av helsedataene i befolkningen, på begge nivå, samt 
beskrive egnede metoder for utveksling av data.  
 
Avtalen begrenser seg til å beskrive mulighet for bruk av 
tilgjengelige datakilder og mulig organisering av samarbeid 
rundt analyser. 
 
Eksempler på konkretisering: 
- Etablere et forum for identifisering og analyse av  
  styringsdata med minimum 1 deltager fra hvert RS og HF’et. 
- Minimum 3 møter pr år 
- Forumet skal analysere og rapportere til kommune- 
  regionene, sykehuset og OSS tertialvis. 
Følgende styringsdata skal minimum belyses: 
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1. Forbruk pr 1000 innbygger pr kommune av 
spesialisthelsetjenester pr hoveddiagnosegruppe 

2. (medfinansieringsansvar) 
3. Utvikling i utskrivningsklare pasienter pr kommune 
4. Utvikling i henvisninger pr 1000 innb. pr kommune 
5. Utvikling i liggedøgn pr 1000 innbygger pr kommune 
6. Utvikling i polikliniske konsultasjoner pr 1000 

innbygger pr kommune 
7. Utvikling i antall reinnleggelser (innleggelse innen 30 

døgn med samme diagnose) 
8. Utvikling i antall henvisninger for øhj. og data om 

henvisende instans. Henvisingsstatistikk, interne 
henvisninger til poliklinisk oppfølging 

9. Kostnader pr 1000 innbygger i kommunen fordelt på 
KOSTRA funksjoner innen helsetjenesten. 

10. Utvikling av de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 

 
Forumet skal  
- arbeide med å identifisere områder for videre utvikling av  
  styringsdata (pasientflyt, inn-utskrivninger). 
- søke samarbeid med andre aktører (ex NAV)  
- gjøre rapporter/data tilgjengelig digitalt  
 

   

 

 

 


