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1 Overordnede samarbeidsutvalg ASU, har besluttet at retningslinjer innen fagspesifikke områder som 
innebærer en utfylling og konkretisering av allerede inngåtte avtaler mellom partene, behandles og godkjennes 
av SU, dog slik at godkjenning krever enstemmighet. 
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1. Formål  
Samhandlingsmidlene er et spleiselag mellom Akershus universitetssykehus HF 
(Ahus) og kommunene i Kongsvingerregionen, Gardemoregionen, Nedre Romerike 
og Follo, som skal gå til samhandlingsrelaterte tiltak. Målsetningen for bruk av 

midlene er å fremme samarbeid mellom sykehuset og kommunene, slik at 
pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og at sykdom forebygges. 

 
Kommunene bidrar årlig tilsammen med tilsvarende sum, som tildeles fra HSØ.  
Fordelingen skjer med utgangspunkt i innbyggertall med prosentvis fordeling per  

kommuneregion. 

2. Kriterier for tildeling av samhandlingsmidler 
 Tiltak det søkes om midler til må være i henhold til satsningsområdene i 

gjeldende Handlingsplan for samhandlingen mellom Ahus og kommuner.  

For mer inngående beskrivelse av satsningsområdene, se Overordnet 
samhandlingsplan for Ahus og tilhørende kommuner 

 Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og Helse- og omsorgsfaglig 

samarbeidsutvalg (SU) kan beslutte eventuelle tilleggskriterier 
 Det må være deltagelse fra både kommune(r) og sykehus, samt sikres 

brukerinvolvering 
 Det kreves forankring i samhandlingsutvalg/fagråd/ledersamarbeidsforum 

(LSF) eller på høyt ledernivå i aktuell(e) kommune(r) og sykehuset 

3. Tiltak som ikke støttes 
Det gis ikke støtte til oppgaver/tiltak som tilhører ordinær drift. Med dette menes 

utgifter til kontor, rekvisita, lønn og andre tiltak som går på et normalbudsjett, 
eller tiltak partene etter lov skal dekke selv. Dette bør imidlertid synliggjøres 

under egenfinansiering som del av et budsjett. Det kan ikke søkes om midler til 
egenutdanning eller tiltak som i hovedsak angår andre formål enn helse. 
Forskningsprosjekter vil normalt ikke bli prioritert.  

4. Søknad og søknadsbehandling 
4.1 Søknadsfrist  
Utlysning med søknadsfrist og invitasjon til informasjonsmøte for søkere, blir 
annonsert på Kompetansebroen. Søknader som ikke tilfredsstiller angitte kriterier 

og krav, vil bli avvist. 
 

4.2 Krav til innhold og utfylling av søknader  
 Søknader skal skrives på eget søknadsskjema på Kompetansebroen, med alle 

punkter utfylt, og sendes innen angitt søknadsfrist 
 Plan for organisering og gjennomføring (metodikk) av prosjektet må 

beskrives  
 Det skal lages milepælsplan for hele prosjektperioden med planlagt tid for 

start og avslutning  

 Det må redegjøres for plan for implementering i drift (bruk av funn) og 
hvordan resultatet fra prosjektet skal videreformidles 

 Søknaden skal inneholde budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal 
omfatte alle forventede utgifter i forbindelse med tiltaket, inklusiv 

https://www.kompetansebroen.no/samhandling/samhandlingsutvalg-og-moteplasser?o=ahus
https://www.kompetansebroen.no/samhandling/samhandlingsutvalg-og-moteplasser?o=ahus
https://www.kompetansebroen.no/samhandling/samhandlingsutvalg-og-moteplasser?o=ahus
https://www.kompetansebroen.no/samhandling/samhandlingsmidler-2/?o=oa
https://www.kompetansebroen.no/samhandling/samhandlingsmidler-2/?o=oa#1553175273407-0b0fdb42-bf0d
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egenfinansiering fra alle deltakende virksomheter. Det skal også redegjøres 

for eventuell annen finansiering både som er innvilget og som det er søkt om 
 Det skal fremkomme i søknaden tiltakets overføringsverdi til andre 

(pasienter/brukere/helsepersonell/samfunn)  
 Det må redegjøres for hvordan effekten/resultater av prosjektet skal evalueres 
 Det må redegjøres for brukerinvolvering i prosjektet og tiltakets nytteverdi for 

brukere/pasienter/helsepersonell/samfunn 
 

4.3 Søknadsbehandling  
Det benyttes eksterne fagressurser til å gjennomgå søknadene med forslag til 
arbeidsutvalget for ASU og SU (AU) om hvordan midlene bør fordeles. Basert på 

dette foretar AU en selvstendig vurdering og lager innstilling til SU med forslag til 
fordeling av samhandlingsmidlene. Endelig avgjørelse tas av SU.  

Svar på søknadene med orientering om vedtak vil foreligge senest innen 1 
måned etter SU sin behandling av saken. Vedtaket vil være endelig og kan ikke 
påklages. 

 

5. Utbetaling av midler og krav til rapportering 
5.1 Utbetaling av midler 
Bevilgede midler utbetales etter innlevering av skjemaet «bekreftelse for 

overføring av penger», som følger svar på søknadene med orientering om vedtak 
til de som får tildelt samhandlingsmidler. Dersom skjemaet «bekreftelse for 
overføring av penger» ikke blir levert innen angitt frist vil det kunne medføre at 

prosjektet mister pengestøtten.  
 

5.2 Rapportering  
 Det skal leveres årsrapport og sluttrapport  

 Årsrapport:  
o Det skal innen utgangen av året rapporteres på status for prosjektet 

hvor følgende punkter skal besvares: 1) prosjektfase 
(planlegging/gjennomføring/avslutning) og hva som er gjennomført av 
aktiviteter i rapporteringsåret, 2) regnskap med oversikt over brukte 

og gjenstående midler pt, 3) oppdatert fremdriftsplan og 4) eventuelle 
endringer og risikoområder  

o Ved eventuell forsinkelse/utsettelse av prosjektet, som gjør det 
nødvendig å forlenge prosjektperioden, må dette begrunnes og det må 
angis ny sluttdato  

o Årsrapporten skal leveres innen 31.12. inneværende år  
o AU er gitt myndighet til å fatte vedtak ved ev anmodning om 

forlengelse av prosjektperioden samt spørsmål om utvidelse og 
omprioritering, men da i henhold til mål/hensikt for prosjektet og 

innenfor rammen av tildelte midler 
o Manglende årsrapportering vil kunne medføre krav om tilbakebetaling 

av tildelte prosjektmidler  
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 Sluttrapport:  

o Når prosjekt er avsluttet skal det sende inn en sluttrapport som tar for 
seg blant annet prosjektets organisering/metodikk, brukerinvolvering, 

måloppnåelse, evaluering/erfaringer (viktige suksessfaktorer og 
fallgruver), nytteverdi/overføringsverdi og videre plan. Rapporten skal 
også inneholde budsjett/regnskap med oversikt over hvordan de 

tildelte midlene er benyttet 
o Eventuelle ubrukte midler må refunderes  

o Sluttrapporten skal leveres innen 2 måneder etter at prosjektet er 
avsluttet, og likedan tilbakebetaling av eventuelle ubrukte midler 
 

6. Informasjon m.m. 
AU er ansvarlig for å holde informasjonsmøte for søkere og andre interesserte, i 

forkant av søknadsfristen. Hensikten med møtet er å gjennomgå årets 
satsningsområder og søknadskrav, dele erfaringer fra tidligere prosjekter som 

har fått tildelt midler, samt svare på spørsmål og gi råd/anbefalinger til å skrive 
gode søknader.  

 
Søker, ved prosjektleder, forplikter seg til å holde presentasjon eller liknende i 
løpet av prosjektperioden og/eller når prosjektet er avsluttet, etter nærmere 

avtale med AU.  
 

AU har ansvar for at ASU, SU og Helse Sør-Øst årlig får en samlet oversikt over 
tildelte midler og status-/sluttrapportering.  
 

7.  Plikt til gjennomføring og forankring 
Partnerne forplikter seg til å gjøre retningslinjen kjent for ansatte i egen 

virksomhet.  
 

8. Evaluering og revisjon 
Retningslinjen evalueres etter behov. SU ved AU har ansvar for å gjennomføre 

evalueringene og eventuelt revidere retningslinjen. 
 
Partnerne forplikter seg til å gi hverandre fortløpende tilbakemelding dersom det 

foreligger eller oppstår forhold som bør forbedres underveis. 
 

9. Ikrafttredelse og varighet 
Retningslinjen trer i kraft fra den datoen den er godkjent av SU og løper inntil 

den på ny blir revidert. 

 


