
Samarbeidsaktører 
Organisasjon/ 
Enhet/Gruppe 

Rolle Ansvar Oppgaver 

Regionalt 

støtteapparat 

   

FM Koordinering av 

Regionalt 

støtteapparat, 

inkludert Utvidet 

regionalt 

støtteapparat og 

intern tverrfaglig 

forankring 

Prosjektledelse og 

ansvar for 

organisering og 

ivaretakelse av 

sekretærfunksjon 

 

Utarbeider 

gjennomføringsplan 

Inngår samarbeidsavtaler 

Sikrer framdrift avtalt med 

samarbeidspartnere 

Kontakt med direktorat/dep. 

Rapporterer i styringslinja 

KS Regionalt 

støtteapparat 

Sikre at 

kommunenes 

ønsker og behov 

blir ivaretatt  

Bidra til 

erfaringsdeling 

mellom 

kommunene 

Forankre arbeidet i 

KS styrende 

organer 

Bistå på arenaer der 

kommunene møtes 

Delta i dialogmøtene 

Påse at tilbudet til 

kommunene med hensyn til 

faglig innhold og innretning 

blir ivaretatt 

Bidra til gjennomføring av 

læringsnettverk 

USHT Vestfold og 

USHT Telemark 

Regionalt 

støtteapparat 

Særlig fokus på 

tjenester i 

sykehjem og 

hjemmetjenester 

Samarbeidsavtale 

inngått 

Delta i dialogmøtene 

Bidra til gjennomføring av 

læringsnettverk 

FM, KS og USHT sine 

arenaer for 

kommunekontakt 

Allerede etablerte 

arenaer 

Dialog Ivareta kommunenes 

ønsker og behov 

Spre informasjon og 

erfaringer og 

tilbakemeldinger 

Fag- og samarbeidsråd 

USHT-T 

USHT-T -

Samarbeidsmøtet med 

kommunene 

Fag- og samarbeidsråd 

USHT-V 

   



FMs Forum for Omsorg 

2020 

FMs Høstkonferanse 

FMs Helseledermøte 

KS Rådmannsutvalg 

Telemark 

KS Rådmannsutvalg 

Vestfold 

KS Fylkesstyre 

Vestfold  

KS Fylkesstyre 

Telemark 

   

Etablerte arenaer vi 

tilbyr informasjon, 

dialog og støtte 

   

Lederforum Helse 

Vestfold 

Regionale 

helseledernettverk i 

Telemark 

   

Flere?    

Utvidet regionalt 

støtteapparat 

Faste møter med 

regionalt støtte-

apparat, inkludert 

FMs landbruks-

representant 

Sikre bred 

tilnærming og 

samordning av 

planer og tiltak 

Understøtte og følge på 

arbeidet med reformens 

satsningsområder 

Vestfold 

fylkeskommune 

Telemark 

fylkeskommune 

 Et aldersvennlig 

Norge 

Folkehelse 

Tema i folkehelsenettverk, 

Plannettverk? 

Folkehelseforum 

Universell utforming 

Regional plan for folkehelse 

(nytt oversiktsarbeid med 

Telemark) 

Fylkeseldreråd Vestfold 

og Telemark  

 

 

 Bidragsytere 

Aktuelle 

samarbeidspartnere 

Inviteres til årlig 

konferanse 

Dialog og 

samarbeid om 

felles mål 

Samskaping 

Pensjonistforbundet i 

Vestfold og Telemark 

  Høstkonferanse Leve hele 

livet som tema 



Frivillige 

organisasjoner/ 

pårørende- og 

brukerorganisasjoner 

Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon 

(FFO) 

Pårørendealliansen 

Frivillighet Norge 

Norges Røde Kors i 

Vestfold og i Telemark 

Kirkens bymisjon 

Sanitetsforeningen i 

Vestfold og i Telemark 

   

Sykehuset i Vestfold og 

i Telemark HF ved 

samhandlings- 

koordinator 

   

NAV 

hjelpemiddelsentral  

   

Pasient- og 

brukerombudene i 

Vestfold og i Telemark 

   

USN  Helsetankesmia og 

andre 

fagavdelinger 

 

 


