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Kommunehelsesamarbeidet

• Helse- og omsorgstjenesteloven plikter kommunene til å legge til rette for 
samhandling, både internt og eksternt.

• Kommunehelsesamarbeidet (KHS) ble etablert i 2009 for å sikre kommunene 
likeverdig innflytelse i samarbeidet med Vestre Viken helseforetak; i tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner. KHS ble driftet av Vestregionen.

• KHS ble evaluert i 2014 og alle de 21 kommunene som bidro i evalueringen var 
fornøyde med organiseringen og ønsket en videreføring av samarbeidet.

• Vestregionen ble nedlagt i 2018. Ordførerne i kommunene besluttet i juni 2018 
at KHS skulle videreføres frem til 2023.  Bærum overtok ansvaret. 



Kommunene i Bærumsområdet:
• Asker
• Bærum

Kommunene i Ringeriksområdet :
• Hole
• Jevnaker
• Krødsherad
• Modum
• Ringerike
• Sigdal

Kommunene i Drammensområdet:
Drammen
Lier
Asker

Kommunene i Hallingdalsområdet:
• Flå
• Gol
• Hemsedal
• Hol
• Nesbyen
• Ål

Kommunene i Kongsbergområdet:
• Flesberg
• Kongsberg
• Nore og Uvdal
• Rollag
• Øvre Eiker



Kommunehelsesamarbeid

Har ikke beslutningsmyndighet på vegne av kommunene, men er en støtte for 
kommunene slik at de får et godt beslutningsgrunnlag internt og i samarbeid med 
Vestre Viken HF. 

• skal ivareta kommunenes interesser og ansvar i samhandlingen med Vestre Viken 
helseforetak og bidra til utvikling av helhetlige helsetjenester i tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner og innbyggernes behov for helsehjelp. 

• skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og utviklingsprosjekter bidra 
til å styrke kommunenes tjenesteutvikling.

• KHS finansieres gjennom en årlig medlemskontingent på kr 3,50 pr. innbygger. 



Oppgaver

1. Strukturert samhandling med Vestre Viken; avtaler, møter, felles høringer, felles fagseminar, osv.

2. Samarbeide om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) knyttet til konkurranser og oppfølging av 
leverandører videreføres i KHS, samt  videreføre driften av et erfaringsnettverk for tjenesteansvarlige og 
kommuneadvokater

3. Prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og fastleger (KomUt) for kommunene i 
Vestre Viken helseområde. 



Helsefellesskap Vest-Viken

19 helsefellesskap -
som inkluderer et helseforetak 
med tilhørende kommuner. 

Helsefellesskap hvor 
kommuner og 
helseforetak utvikler og 
planlegger tjenestene 
sammen som likeverdige 
partnere. 

Helsefelleskapene skal 
finne løsninger som 
passer til lokale behov og 
forutsetninger.

Vest-Viken





Helsefellesskap

Representanter fra helseforetak, kommuner, fastleger 
og brukere skal møtes for å planlegge og utvikle 
tjenestene. 
Helsefelleskap skal organiseres på tre nivå:

I et årlig partnerskapsmøte møtes den øverste ledelsen i
kommunene og sykehusene og bestemmer den overordnede
strategiske retningen.

I strategisk samarbeidsutvalg møtes administrativ og
faglig ledelse regelmessig og drøfter hvordan tjenestene
skal utvikles.

Faglige samarbeidsutvalg. 
Arbeidsgrupper som skal jobbe med forslag til
konkrete prosedyrer og pasientforløp.



Helsefelleskapets oppgaver
2021 - 2024

Regjeringen ber Helsefelleskapene om å særlig 
løfte frem 4 pasientgrupper;
• Barn og unge
• Personer med alvorlige psykiske lidelser og 

rusproblemer.
• Skrøpelige eldre
• Personer med flere kroniske lidelser.

Prioriteringen og plan for Helsefelleskap Vest-
Viken kommer i 2021.
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