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Partnerskapsmøte sak 04-2022 
Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 
 

 
 

Innstilling til konsensus:   
 

Partnerskapsmøtet ber strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legge til rette for hensiktsmessige 
samhandlingsarenaer hvor partnerne har likeverdig eierskap til innhold og organisering 

Bakgrunn: 
Før etablering av helsefellesskapet hadde Nordlandssykehuset HF et antall arenaer der kommunene 
ble invitert inn, enkelte av disse var forankret i tidligere overordnet samarbeidsorgan (OSO), der tema 
var samhandling. Etableringen av Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten er en god grunn for å se 
på muligheten for å etablere arenaer i regi av helsefellesskapet, med likeverdig innflytelse på 
representasjon og agenda. 
 
I tråd med Vestfjorderklæringen har helsefellesskapet ambisjoner om et tettere og mer forpliktende 
samarbeid for å utvikle tjenester til det beste for våre innbyggere. Det er derfor behov for å etablere 
fungerende samhandlingsarenaer hvor kommuner og helseforetaket kan drøfte operative utfordringer 
og finner lokale løsninger for å planlegge og utvikle tjenester sammen.  
 
Partnerskapsmøtet orienteres i denne saken om SSU sitt arbeid med å utvikle eksisterende 
samhandlingsarenaer til arenaer som blir likeverdige møteplasser. Forankring av saken i 
partnerskapsmøtet vil gi SSU gode forutsetninger for å finne de gode løsningene.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene i helsefellesskapet har mange, godt etablerte, møteplasser og nettverk for politikere, 
ledere og fagfolk. Kommunene vurderer at RKK (Regionalt kontor for kompetanseutvikling) er en 
aktuell aktør som kan bistå i fasilitering av lokale samhandlingsarenaer sammen med Kunnskaps-
kommunen Helse og Omsorg Nord. Saken om utvikling av lokale samhandlingsarenaer ble diskutert i 
møte med RKK Lofoten, RKK Salten og RKK Vesterålen 2. september 2022.  

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset er opptatt av å utvikle tiltak som virker. Møteplasser mellom fagfolk og ledere i 
kommuner og helseforetak er avgjørende for å kunne legge til rette for enda mer virksomme 
pasientforløp. Samhandling skjer i alle møtepunkter i helsetjenesten, mellom pasient og 
helsepersonell, mellom ledere i kommuner og helseforetak og mellom ledere og ansatte. Det er en 
forutsetning for Nordlandssykehuset HF at det etableres samhandlingsarenaer som bidrar til riktig 
bruk av ressurser. 

Innledning 
I tråd med Vestfjorderklæringen har helsefellesskapet ambisjoner om et tettere og forpliktende 
samarbeid for å utvikle tjenester til beste for våre innbyggere. Det er derfor behov for å etablere 
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fungerende samhandlingsarenaer hvor kommuner og helseforetaket kan drøfte operative utfordringer 
og finner lokale løsninger for å planlegge og utvikle tjenester sammen, slik det legges opp til i nasjonal 
helse og sykehusplan. 
  
Gjeldende overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Nordlandssykehuset forplikter 
partene til gjennomføring og forankring av denne og de tilhørende tjenesteavtalene. Tredje ledd i 
samarbeidsavtalen lyder slik: 
 

Partene har gjensidig informasjonsplikt ved endringer i rutiner, organisering, kapasitet og 
lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalene omfatter. 

 
Arenaer der man kan komme i dialog om mulige endringer i rutiner, organisering, kapasitet og 
lignende vil legge til rette for reell samhandling og sannsynligvis bedre løsninger enn om partnerne 
gjør disse endringene hver for seg og informerer i etterkant.  
 


