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Grete Syrdal

Leder av Samarbeidsstyret i KHS

Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune 



Kort om kommunehelsesamarbeidet
Etablert i 2009 for å sikre kommunene likeverdig innflytelse i 
samarbeidet med helseforetaket, og for å bidra til utviklingen i 
tråd med samhandlingsreformens intensjoner. 

Fra 2012 ble samarbeidet mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten lov- og avtalefestet. 

Årlig ordfører- og kommunedirektørmøte 
Saker av prinsipiell og /eller økonomisk betydning
Felles utfordringer belyses 
Endringer drøftes og avtalen besluttes årlig



Samarbeidsstyret

består av representanter fra:

• Ringeriksregionen, 

• Hallingdal, 

• Midt-Buskerud, 

• Drammensområdet, 

• Kongsbergregionen, 

• Asker og Bærum.

• KS – observatør i møtet 



Årlig medlemskontingent 
på kr 3,50 pr. innbygger.

Inntekter  1,7 mill

Overført fra Vestregionen 
ca 1 mill

Lønn og driftsutgifter pr 
31.10 ca 1 mill

Økonomi



Strukturert samhandling med Vestre viken HF

Innføring av helsefelleskap Vest-Viken fra årsskiftet 20/21

bygger på tidligere strukturer, men med nye navn og aktører



Oppgaver knyttet til avtalen om KHS

Bærum kommune er utpekt til å lede KHS fra 2019-2022. 

Dette innebærer ledelse av Samarbeidsstyret og arbeidsgiveransvar for 
koordinator og Kom-Ut koordinator.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Anskaffelse av ny tjenestekonsesjonskorntrakt gjeldende fra 01.03.2021

Erfaringsnettverk om BPA for tjenesteansvarlige og 
kommuneadvokater i deltakende kommuner. 



Forts.

KS kompetansenettverk for e-helse. Formål å sikre kommunene 
innflytelse ved fremtidige innføringer av nasjonale e-helseløsninger.

Samarbeide med KS – et ønske om to-sidig kontakt

Øvrige tema; 

Covid – 19, LAR, samarbeid med USHT for alle kommunene 
(utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester), samhandling 
mellom Koordinerende enheter i kommuner og Vestre Viken, nettside for 
KHS, avtaleinngåelse mellom helseforetak og kommunen knyttet til LIS-
ordningen



Helsefelleskap Vest-Viken

Helhet og sammenheng – pasientens helsetjeneste

Iverksettelse av  Faglige samarbeidsutvalg

Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge

Faglig samarbeidsutvalg for voksne med 

alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk

Deltakelse i revidering av utviklingsplanen i 

Vestre Viken



Utviklingsplan Vestre Viken HF

Er helseforetakets øverste strategiske dokument som skal vise: 

▪ Hvordan Vestre Viken skal  utvikle framtidige helsetjenester

▪ Realisering av pasientens helsetjeneste





Medvirkning kommuner 

Partnerskapsmøtet
23. mars 2020

4. februar 2021

Deltar i alle 
arbeidsgrupper 

knyttet til ni 
deloppdrag

To representanter 
i styringsgruppen

Kommunehelse-
samarbeidet  
orienteres i 
Strategisk 

samarbeidsutvalg



Faser i arbeidet



KHS i 2022

Utarbeide en 4 årig handlingplan for pågående og nye aktiviteter

Felles høringsuttalelse i Helsefelleskapet til neste Nasjonale helse- og 
sykehusplan 

Evaluering av KHS, beslutning om videreføring og ledelse


