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Samhandlingsmidler 2020 
 
På bakgrunn av erfaringene fra tidligere år, vil det også i 2020 bli mulighet for til å søke om 
midler til Samhandlingsprosjekter.  
Jamfør ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 vil følgende prioriterte pasientgrupper 
være 
satsingsområde for Samhandlingsmidler 2020: 
  

 Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp 

 Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

 Skrøpelige eldre 

 Personer med flere kroniske lidelser 
 
For alle gruppene innebærer det å inkludere fokus på helhetlige og koordinerte tjenester 
tilpasset den enkeltes behov, og samarbeidsformer med vekt på bedre bruk av teknologi. 
 
Det vil bli lagt stor vekt på at prosjektene som søker har høy fokus på brukerinvolvering. 
Hvordan prosjektet skal evalueres må tydeliggjøres med hensyn til:   

 Resultat 

 Prosjektstyring 

 Nytteverdi  

 Effekt/overføringsverdi(nytt av året) 



                                                                      

 
Prosjekter som søker midler må i år, som tidligere, inkludere deltakelse fra ett eller flere 
helseforetak/ sykehus og én eller flere bydeler/ etater i Oslo kommune. 
 
Søknaden må forankres på høyt ledernivå i kommunen/sykehus. 
 
Søkere som har fått støtte tidligere, kan søke om tilleggsmidler for å sikre implementering av 
gjennomførte prosjekter. 
 
Følgende generelle kriterier gjelder for tildeling av midler 2020: 
 

 Beskrivelse av metodikk 
 

 Det må redegjøres for potensiell nytteverdi for brukere/ pasienter/samfunn 

 Det må redegjøres for plan for implementering i drift  

 Det må ha overføringsverdi til andre bydeler/sykehus/helseforetak, dette må 

framkomme i søknaden. 

 Det må redegjøres for hvordan effekten/resultater av prosjektet skal evalueres 

 Det må redegjøres for brukerinvolvering i prosjektet og tiltakets nytteverdi for 

brukere /pasienter 

 Det forventes noe egenfinansiering fra henholdsvis primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten som må beskrives. Det må også redegjøres for eventuell 

annen finansiering både som er innvilget og som det er søkt om.  

 Bør kunne legge fram resultater i egnede, eksisterende fora. 
 

 Det forventes at det utarbeides et opplegg med tanke på hvordan resultater fra 

prosjektet skal videreformidles.  

Søknadsfrist: 15.4.2020 

Søknaden skal skrives i et søknadskjemaet som følger med i invitasjonen og er i trå med 

kriteriene overfor. Alle punktene i søknadskjemaet må fylles ut. Det anbefales å sende inn 

utfyllende prosjektbeskrivelse som vedlegg. 

Forskningsprosjekter/ egenutdanning vil ikke bli prioritert. 
 
Krav til de som får tildelt samhandlingsmidler: 
 
Det skal sendes inn en årsrapport og en sluttrapport.  
Årsrapporten: 
Denne rapporten skal følgene punkter blant annet besvares: 



                                                                      

 Hva er gjennomført av aktiviteter i rapporteringsåret 

 Oppdatert framdriftsplan 

 Endringer når det gjelder samarbeidspartnere el. 

Årsrapportering skal innleveres innen 31.1.i påfølgende år og være på 1-2 sider. 
 
Sluttrapporten: 
Når prosjekt avsluttes skal det sende inn en sluttrapport med en evaluering som tar for seg 
bl.a. utfordringer, brukerinvolvering og nytteverdi /overføringsverdi(for pasienter/brukere, 
for helsepersonell, for tjenesten, for samfunnet). Samt beskrivelse av metodikk. 
Rapporten skal også inneholde en oversikt over hvordan de tildelte midlene er brukt. 
 
Sluttrapporten skal innleveres innen 2 mnd. etter at prosjektet er avsluttet. 
 
Rapportene skal sendes til Sekretariatet for Samarbeidsutvalget v/  
grethe-maria.stenberg@hel.oslo.kommune.no 
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