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2022 
 

 

Vedlegg (t): 
Forslag til handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

Anbefaling 
Partnerskapsmøtet slutter seg til handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SSU) for 
perioden 2021-2022, slik anbefalt av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Bakgrunn 
I tråd med mandat gitt av OSO i sak 004-2021 er det utarbeidet et forslag til handlingsplan for 
helsefellesskapet. Forslaget er utarbeidet av klinisk samarbeidsutvalg nedsatt av OSO, 
bestående av representanter fra kommunene, helseforetaket og brukerutvalget. 
Helsefellesskapets øverste organ, det årlige partnerskapsmøtet, skal i henhold til vedtektene 
vedta handlingsplanen. Et enstemmig OSO anbefaler at den vedlagte handlingsplanen vedtas. 

Saksfremstilling 
«Vestfjorderklæringen 2021 - 2023» beskriver hvordan man samhandler i helsefellesskapet.   
Det skal følge en egen handlingsplan med erklæringen som skal fungere som et årshjul for 
SSU. Handlingsplanen vektlegger de konkrete områdene som partnerskapsmøtet anbefaler at 
SSU skal rapportere på til kommende partnerskapsmøte. Handlingsplanen skal konkretisere 
årlige tiltak, og vil således være retningsgivende for å nå de mer langsiktige målene i 
«Vestfjorderklæringen 2021-2023». En slik handlingsplan vil det i fremtiden være SSU som 
utarbeider, og legger frem for partnerskapsmøtet med en anbefaling. Vedlagte handlingsplan 
som ligger til behandling legger opp til å videreutvikle samhandlingen i tråd med føringer gitt 
i nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 med felles planlegging av tjenester til: 
 
• Barn og unge 
• Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 
• Skrøpelige eldre 
• Personer med flere kroniske lidelser 
 
Videre tar handlingsplanen opp i seg bærekraft i pasientbehandlingen ved hjelp av gode inn- 
og utskrivingsrutiner, etablering av samhandlingssekretariat, og et enda tydeligere fokus på 
samhandling rundt helhetlige pasientforløp. Listen er ikke uttømmende. 
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Helsefellesskapet skal utvikle samhandlingen i tråd med føringer gitt i Nasjonal 

helse- og sykehusplan 2020- 2023 med felles planlegging av tjenester til: 
• Barn og unge 

• Personer med alvorlige psykiske ledelser og rusproblemer 

• Skrøpelige eldre 

• Personer med flere kroniske lidelser 
 

Øke fokus på tjenesteavtalene hos den enkelte medarbeider 

• Kjennskap til avviksrapportering i forhold til samarbeidsavtalene 

• Sikre godt implementerte meldingsutvekslingssystem i alle kommuner og foretak 
 

Samhandling om helhetlige pasientforløp 

• Utvikle gode kliniske samhandlingsarenaer med lederforankring i foretak og kommuner. 

• Utvikle nettside med behandlingsoversikt for barn og unges psykiske helse. Denne skal 
sikrer lett tilgjengelig oversikt over behandlingstilbud hos ulike behandlingsnivå.  

• Implementere pasientforløpsarbeid som en samhandlingsmetodikk på klinisk nivå og på 
tvers av behandlingsnivå. Skal bidra til utvikling, kompetanseheving og varige endringer. 
Mulighet for gjensidig konsultasjon mellom helsepersonell utvikles.  

• Brukermedvirkning skal vektlegges i alle slike forløpsarbeid. Reell brukermedvirkning 
skal forankres med samvalg.  Koordinerende enheter og individuell plan er viktige 
verktøy for pasientarbeid på alle nivå. 
 

Samhandling om smittevern med opprettelse av samhandlingsarena når 

situasjoner krever dette 
 

Søke felles virkelighetsforståelse ved bruk av felles statistikk og 

virkelighetsforståelse.   
• Ta i bruk samhandlingsbarometeret når det er etablert 

 
 

Handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, 
Vesterålen og Salten 2021-2022 
Gjeldene for perioden 23. september 2021 til og med partnerskapsmøtet 2022. 
 

Formål 

Handlingsplanen skal ivareta tjenesteavtalene og sørge for videreutvikling og forankring av 

disse med tilhørende pasientforløpsarbeid, retningslinjer og rutiner i Nordlandssykehuset HF 

og kommunene. I Helsefelleskapet har vi over år innarbeidet god kultur for samhandling – 

som er en forutsetning for å lykkes, dette skal vi utvikle tettere sammen.   
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