
 

 
 

Dialogmøtet, 23. september 2021  
Kl. 09.00-12.30 
Sted: Digitalt 

 

Program for dialogmøtet 
 
09.00–09.20  Velkommen til møtet 

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og statsforvalter  
Tom Cato Karlsen. 

 
09.20–09.40  Fra fragmenterte til helhetlige helse- og omsorgstjenester. Forventninger  

til Helsefellesskapet  
                               Gunn Strand Hutchinson, nestleder Brukerutvalget i Nordlandssykehuset. 

Hva er viktig for ungdom? Vårt drømmehelsefellesskap 
Marie Dahlskjær, leder av Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset. 

 
09.40–10.00  Helse- og omsorgsdepartementets forventninger til de nye Helsefellesskapene 

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet 
 
10.00–10.15   Pause 
 
10.15–10.35   Hvordan skal helsedirektoratet bidra opp mot Helsefellesskapene 

Bjørn Guldvog, Helsedirektør Helsedirektoratet 
 
10.35–10.50  Hva håper kommunesektoren vi skal oppnå gjennom Helsefellesskapene 

Bjørn Arild Gram, styreleder KS  
 
10.50–11.05  Hvorfor blir fastlegens nye rolle så viktig i helsefelleskapet   

Anette Fosse, avdelingsleder Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM 
 
11.05–11.20   Pause 
 
11.20–12.00 Sofadialog med styreleder i Nordlandssykehuset og kommunene  

representert v/ordfører 
Styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen 
Leder av Lofotrådet og ordfører i Vestvågøy kommune, Remi Solberg 
Randi Angelsen, dialogleder, kommunikasjonssjef, Nordlandssykehuset HF 

 
12–12.30    Lunsj 
 

 
 
 

 
 

 
  

Scann QR-koden for å se 
programmet digitalt.  



 

 

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord 
Cecilie Daae (f. 1962) er administrerende direktør i Helse Nord RHF. Hun tiltrådte stillingen 13. januar 2020. 
Hun kom fra stillingen som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har  
tidligere vært avdelingsdirektør og assisterende direktør i Helsedirektoratet. 

Tom Cato Karlsen, statsforvalter  
Tom Cato Karlsen (f. 1974) kom fra stillingen som overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på  

Nordlandssykehuset i Bodø. Karlsen var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 2014 til 2017  
og har også vært varaordfører i Bodø kommune i tre år. Han har hatt flere verv for FrP. 

 

 

Gunn Strand Hutchinson, nestleder Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 
Gunn Strand Hutchinson (f. 1951) er tillitsvalgt NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og SAFO 
(Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner), Bodø. Hutchinson er utdannet sosionom  
og har senere studert psykologi. Hutchinson har vært dosent i sosialt arbeid ved Universitetet i  
Nordland, fakultet for samfunnsvitenskap og har skrevet en rekke lærebøker innenfor fagfeltet. 

Marie Dahlskjær, leder av Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF 
Marie Dahlskjær (f. 1994) er leder av ungdomsrådet i Nordlandssykehusetsiden oppstart 2017. Marie er  

leder i Norsk Revmatikerforbundets sin barne- og ungdomsgruppe, i Nordland fylke, og har tidligere  
sittet i sentralstyret til Norsk Revmatikerforbundets barne- og ungdomsgruppe. Marie har i tillegg i  

flere år vært veileder (tidligere het dette likeperson), for barn og unge nasjonalt. Marie er særlig engasjert  
i saker som angår barn og ungdom, og tematikk knyttet til arbeid med pårørende og familiestøtte.   

 
 

 

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet 
Anne Grethe Erlandsen (f. 1956) er utdannet sykepleier ved Østfold sykepleierskole og har senere tatt 
videreutdanning innen helseadministrasjon og prosjektledelse. Erlandsen er statssekretær i helse- og 
omsorgsdepartementet, men hun har også erfaring fra kommunale lederstillinger innen helse. Erlandsen  
var ansatt som direktør for kommunikasjon og samhandling ved sykehuset i Østfold da hun ble utnevnt til 
statssekretær i 2013. 

Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet 
Bjørn Guldvog (f. 1958) har siden 2012 vært helsedirektør og øverste leder for Helsedirektoratet,  

som er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Guldvog er utdannet lege fra 1985  
uteksaminert ved Universitetet i Oslo og fullførte sin doktorgradsavhandling om kirurgisk behandling  

av epilepsi «Evaluation of Epilepsy Surgery» i 1993. Guldvog har vært professor i sosialmedisin ved  
Universitet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Guldvog har også erfaring fra internasjonalt  

og globalt helsearbeid gjennom WHO, EU og samarbeid mellom de nordiske landene. 
 

 

Bjørn Aril Gram, styreleder KS  
Bjørn Arild Gram (f. 1972) tok i 2020 over som ny styreleder i KS etter Gunn Marit Helgesen. Gram har  
fungert som nestleder i KS-styret siden 2012. Gram ble valgt inn i Steinkjer kommunestyre i 1992, og i  
Nord-Trøndelag fylkesting i 1995. Siden 2007 har han vært ordfører i Steinkjer. Blant mye annet har han  
vært leder i Senterungdommen, rådgiver for partiets stortingsgruppe og statssekretær i Finansdepartementet. 

Anette Fosse, avdelingsleder Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM 
Annette Fosse (f. 1962) er spesialist i allmennmedisin, og har lang fartstid som allmennlege og sykehjemslege, 

og har jobbet som praksiskoordinator i Helgelandssykehuset. Hun har deltatt i en rekke nasjonale og 
 regionale råd og utvalg, samt vært styremedlem i Helgelandssykehuset og UNN, og sittet i  

kommunestyret i Rana i to perioder. Hun har en phd om livets slutt i sykehjem. I 2019 gikk hun over fra  
jobben som fastlege i Rana kommune, og inn i rollen som avdelingsleder og forsker i NSDM.  

 

Odd Roger Enoksen, styreleder i Nordlandssykehuset HF 
Odd Roger Enoksen (f. 1954) har vært styreleder i Nordlandssykehuset siden 2018 og nestleder fra 2016. 
Enoksen ble innvalgt på Stortinget fra Nordland i 1993 og har vært kommunalminister og Olje- og 
energiminister. Han har også vært varaordfører i Andøy kommune. Enoksen var førstenestleder i  
Senterpartiet fra 1997 til 1999 og leder fra 1999 til 2003 og er i dag direktør i Andøya Space Center. 

Remi Solberg, leder av Lofotrådet og ordfører i Vestvågøy kommune 
Remi Solberg (f. 1972) ble i 2019 gjenvalgt som ordfører i Vestvågøy kommune, et verv han har  

hatt siden 2015. Solberg har i likhet med flere andre innledere i dag, lang fartstid bak seg i politikken.  
Solberg var daglig leder i reiselivsselskapet Arctic Guide Service på Leknes før han ble ordfører. 

 

 


