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Vedlegg (t):
Vestfjorderklæringa 2021 - 2023
Anbefaling:
1. Partnerskapsmøtet slutter seg til vedlagte partnerskapserklæring
2. Partnerskapserklæringen betegnes i det videre som «Vestfjorderklæringen 2021 2023»
Bakgrunn:
I tråd med mandat gitt av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) i sak 004-2021 er det
utarbeidet et forslag til partnerskapserklæring for helsefellesskapet. Forslaget er utarbeidet
av klinisk samarbeidsutvalg (KSU) nedsatt av OSO, bestående av representanter fra
kommunene, helseforetaket og Brukerutvalget. Helsefellesskapets øverste organ, det årlige
partnerskapsmøtet, skal i henhold til vedtektene drøfte og vedta partnerskapserklæringen.
Et enstemmig OSO anbefaler partnerskapsmøtet å slutte seg til den vedlagte
partnerskapserklæringen, og at erklæringen får navnet «Vestfjorderklæringen 2021 - 2023».
Erklæringen beskriver hvordan man samhandler i helsefellesskapet. Det skal følge en egen
handlingsplan med erklæringen som skal fungere som et årshjul for strategisk
samarbeidsutvalg (SSU). Handlingsplanen skal konkretisere årlige tiltak, og vil således være
retningsgivende for å nå de mer langsiktige målene i «Vestfjorderklæringen 2021-2023».
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vestfjorderklæringen
Vestfjorderklæringen 2021-2023
Felles erklæring for partnerne i Helsefellskapet Lofoten, Salten og Vesterålen
Partnerne i helsefellesskapet er Nordlandssykehuset HF, kommunene Moskenes, Værøy, Vestvågøy,
Flakstad, Røst, Vågan, Meløy, Saltdal, Steigen, Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Beiarn, Fauske, Sørfold, Øksnes,
Hadsel, Sortland, Andøy, Bø.
Vestfjorderklæringen er helsefellesskapets erklæring for et tettere og forpliktende samarbeid for å
utvikle helsetjenester til det beste for våre innbyggere.

Helsefelleskapet vil fremme felles ansvar for pasientforløp som i sin natur
går på tvers av helseforetak og kommuner.

1

• Sørge for tettere og forpliktende samarbeid mellom brukere, fastleger, kommuner
og helseforetak.
• Helsefelleskapet skal jobbe frem gode beskrivelser for hvordan kommuner og
foretak skal planlegge og utvikle tjenester sammen.
• Det skal utvikles en tydeligere samarbeidsstruktur.

Forpliktende konsensus - bedre og mer effektive beslutningsprosesser
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• Tydeligere skille og prioriteringer av saker som skal til partnerskapsmøtet, strategisk
samarbeidsutvalg eller til faglig samarbeidsutvalg.
• Fremme felles virkelighetsforståelse ved bruk av felles framskrivningsverktøy for
kommuner og foretak.
• Brukere og fastleger skal delta i prosessen på alle nivå.

Teknologi og personell
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• Fremme innovasjon og nye måter å løse oppgaver på - hvordan tenke felles rundt
utvikling av bærekraftige tjenester.
• Fremme felles innsats for å sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse i alle
ledd av helsetjenesten.
• Understøtte hele helsetjenesten ved å ta i bruk teknologi og digitale tjenester som
bedrer samhandlingen.

