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Partnerskapsmøte sak 01-2022  
Konstituering av partnerskapsmøtet 2022 
 

 
 

Innstilling til konsensus: 
 

1. Som møteleder velges: Siri Tau Ursin, leder av strategisk samarbeidsutvalg  
2. Som vara for møteleder velges: Arne Myrland, nestleder av strategisk samarbeidsutvalg  
3. Som møtesekretariat velges: 

a.  En representant fra kommunene: Anders Svensson 
b.  En representant fra Nordlandssykehuset HF: Stian Molvik 

4. Partnerskapsmøtet slutter seg til beskrivelse av konsensusbeslutninger 
5. Partnerskapsmøtet velger følgende medlemmer til å signere protokollen 

1. For kommunene: Stein Ole Rørvik, kommunedirektør Saltdal kommune 
2. For Nordlandssykehuset HF: Gro-Marith Karlsen, klinikksjef, medisinsk klinikk 

Bakgrunn: 
I oktober 2019 inngikk regjeringa en avtale med KS om innføring av helsefellesskap mellom landets 
helseforetak og kommunene i helseforetakets opptaksområde for å skape en mer sammenhengende 
helse- og omsorgstjeneste. Regjeringen og KS ønsket med denne avtalen at kommuner og helseforetak 
skal se hverandre, ikke som parter, men som likeverdige partnere med felles eierskap og ansvar for 
pasientene. På bakgrunn av dette ble avtalen signert og det er etablert 19 helsefellesskap. I 
helsefellesskapene vil representanter fra helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å 
planlegge og utvikle tjenestene sammen. Styret i Nordlandssykehuset HF har sammen med samtlige 20 
kommuner i Nordlandssykehusets opptaksområde gitt sin tilslutning til opprettelse av 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten. 

Innledning 
Konsensusbeslutninger vil skje på følgende måte:  
Partnerskapsmøtet har oppnådd konsensus når alle stemmeberettigede i møtet har gitt sin tilslutning 
til innstillingen, alternativt til nytt forslag til konsensus i den aktuelle saken 

- Partnere som er usikre rundt en konsensusbeslutning kan velge å stille seg bak beslutningen, 
men kreve å få protokollert en stemmeforklaring  

- Ved avstemning ber møteleder medlemmene som er enige i innstilling til konsensus forholde 
seg i ro.  

- Møteleder ber medlemmer som er uenige i innstilling til konsensus vise med stemmetegn 
(håndsopprekning).  

- Partnerne kan forfatte protokolltilførsel for kort å redegjøre for vurderinger for 
stemmegivningen 

- Møtesekretariatet er ansvarlig for å påse at stemmegivningen skjer etter vedtatte 
retningslinjer samt for opptelling av stemmer 

- Dersom konsensus ikke oppnås vil saken måtte sendes tilbake til sekretariatet for oppfølging 
eller avsluttes i partnerskapsmøtet  

Saksbehandler: Trude Kristin Kristensen og Knut Erik Dahlmo 
Dato dok: 04.10.2022 
Møtedato: 25.10.2022 
Vår ref: 2022/2936 
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Helsefelleskapene er bygget på likeverdighet og et partnerskap mellom Nordlandssykehuset HF og 20 
kommuner i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF. Oppnåelse av konsensus fordrer grundig 
behandling av partenes betraktninger og synspunkter. Så snart en beslutning er fattet, er det viktig å 
stole på partenes intensjon for oppfølging, særlig i saker hvor man i utgangspunktet har hatt en 
dissens. 
 


