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Til stede 
Representerer Medlem Møtt Merknad 
Vesterålen Rita Johnsen 

kommunedirektør  
Sortland kommune 

X 
 

Vesterålen Marion Celius 
sektorleder Helse og omsorg 
Hadsel kommune 

X 
 

Salten Arne Myrland 
kommunaldirektør helse og 
omsorg Bodø kommune 

X 
 

Salten Stein Ole Rørvik 
kommunedirektør  
Saltdal kommune 

F 
 

 Stig Arne Holtedahl, 
kommunedirektør  
Sørfold kommune 

 
Møter som vara for Stein Ole 
Rørvik – Ikke møtt. 

Salten Kristin Eide Holdal 
virksomhetsleder 
Meløy kommune 

X 
 

Lofoten Mette Nygård 
kommunalsjef helse og 
omsorg Vågan kommune 

X 
 

Lofoten Iver Sunnset, kommunalsjef 
helse og mestring 
Vestvågøy kommune 

 
Iver O. Sunnset møter som felles 
sekretariat i møtet 

Lofoten Knut Erik Dahlmo 
Assisterende rådmann 
Flakstad kommune 

X 
Møter som vara for Iver O Sunnset. 

Nordlandssykehuset Siri T. Ursin  
direktør 

X 
 

Nordlandssykehuset Tonje Hansen  
direktør fag og forskning 

X  

Nordlandssykehuset Hedda Soløy-Nilsen 
klinikksjef  
psykisk helse- og 
rusklinikken 

F 

 

Nordlandssykehuset Gro-Marith Karlsen 
klinikksjef  
medisinsk klinikk 

X 
Fratrådte 13:55 

Nordlandssykehuset Eystein Præsteng Larsen 
Seniorrådgiver/jurist 

X 
 

Nordlandssykehuset Harald Stordahl  
klinikksjef  
prehospital klinikk 

F 
 

Nordlandssykehuset Antia Kvarsnes 
Klinikksjef 
Barneklinikken 

X 
Møter som vara 

Nordlandssykehuset Gunn-Hege Valøy  
klinikksjef kirurgisk klinikk 

X Fratrådte 14:00 

Nordlandssykehuset Lill Angelsen F  
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Klinikksjef 
Diagnostisk klinikk 

Nordlandssykehuset Beate Sørslett 
Viseadm. direktør 

X Møter som vara 

Innkalte representanter med møte og talerett: 
 

Ansatterepresentant 
kommune 

Torgunn Gunnarson 
Hovedtillitsvalgt 
Fagforbundet 
Bodø kommune 

F 

Vara Wenche Høyforslett ikke 
innkalt – kort varsel 

Ansatterepresentant 
Nlsh HF 

Bente Arntsen 
Foretakstillitsvalgt  
Norsk sykepleierforbund 

F 
Vara ikke oppnevnt 

Brukerrepresentant 
for kommunene 

Ikke oppnevnt   

Brukerrepresentant 
for Nlsh 

Gunn Strand Hutchinson 
Nestleder brukerutvalget 

X  

Fastlege/ 
kommunelege 

Øydis Hana  
fastlege  
Vestvågøy kommune 

X 
 

Sekretariat 
kommunene 

Iver O. Sunnset 
Helse og mestringsleder 
Vestvågøy kommune 

X 
Fratrådte kl 13:00, Tove Yndestad 
tiltrer 

Sekretariat 
Nordlandssykehuset 

Trude K. Kristensen, 
avdelingsleder 
samhandlingsavdelingen 

X 
 

Kommunenes 
sentralforbund (KS) 

Lisa Friborg 
 

Ikke møtt 

Statsforvalteren i 
Nordland 

Morten J. Sundnes,  
fylkeslege 

F  

Statsforvalteren i 
Nordland 

Sonja Revhaug 
Ass. Fylkeslege  

Møtt for Morten J. Sundnes 

Nord univeristet Hilde Holm Solvoll 
studieleder 

X  

Universitetet i 
Tromsø, Norges 
arktiske universitet 

Silje Wangberg, ass. 
instituttleder X 
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Saksliste 
Sak Behandling 
SSU sak 14-
2022 

Godkjenning innkalling og saksliste Beslutningssak  

SSU sak 
15-2022 

Godkjenning av referat fra møtet i SSU 9. mai 2022 Beslutningssak 

SSU sak 16-
2022 

Dialog- og partnerskapsmøtet 2022  Beslutningssak 

SSU sak  
17-2022 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av SSU sak 05-
2022 

Beslutningssak 

SSU sak 18-
2022 

Møteplan 2022 - Oppfølging av sak 10-2022 Beslutningssak 

SSU Sak  
19 -2022  

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke - spredningsprosjekt - Oppf
ølging av eventuelt sak i SSU møte 9. mai 2022 

Orienteringssak 

SSU sak 20-
2022  
 

Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefelleskapet 
Lofoten, Vesterålen og Salten - Oppfølging av SSU sak 03-2022 

Orienteringssak 

SSU sak 21 - 
2022 

Fastlegerådet Orienteringssak 

SSU sak 22-
2022 

Orienteringssaker 
 

Orienteringssak 

SSU sak 23-
2022 

Referatsaker 
 

Orienteringssak 

 
 
 
 
Sak 14-2022 Godkjenning innkalling og saksliste  
 
Innstilling til konsensus:   

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner utsendte innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: 

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner utsendte innkalling og saksliste. 
 
Sak 15-2022 Godkjenning av referat fra møtet i SSU 9. mai 2022 
 
Innstilling til konsensus: 

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referatet fra møtet 9. mai. 
 
Vedtak: 

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referatet fra møtet 9. mai. 
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Sak 16-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
 
Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er enige om at dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
legges til KS sin høstkonferanse før lunsj 25. oktober 2022 

2. SSU ber felles sekretariat komme til enighet med KS om deling av utgifter mellom 
Nordlandssykehuset HF og kommunene. Kommunene orienterer felles sekretariat om 
fordelingsnøkkel på kommunal side. 

3. SSU ber felles sekretariat sende ut forhåndsinvitasjon til dialog- og partnerskapsmøtet 
2022 innen utgangen av juni.  

4. SSU oppnevner slik programkomite: 
 Kommunal representant:  
 Kommunal representant: Vesterålen stiller med en representant innen 1. august 
 Kommunal samhandlingsleder:  
 Representant Nordlandssykehuset: Seniorrådgiver Eystein Præsteng Larsen 
 Representant Nordlandssykehuset: Klinikksjef barn Anita Kvarsnes 
 Nordlandssykehusets samhandlingssjef: Trude Kristensen 

5. SSU ber programkomiteen ha videre samarbeid med KS slik man sammen kan finne 
innledere som belyser følgende tema til dialog- og partnerskapsmøtet: 

 Teknologi og tjenester i samhandling mellom kommuner og helseforetak 
 Pasientforløp for spesielt sårbare grupper 

 
Fra møtet 

Brukerutvalget i Nlsh er spesielt bekymret for to sårbare grupper; pasienter med 
medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser som får tilbud fra både kommunen 
Nordlandssykehuset, og for barn og unge med psykiske helseutfordringer. 
Brukerutvalgets representant ber om at disse gruppene nevnes spesielt. Videre påpekes 
det åpenbare at det ikke er brukerrepresentant i programkomiteen.  
 
SSU ønsker en form for politisk forankring av programkomiteen og foreslår å utfordre en 
ordfører til deltakelse. 

 
Ny innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er enige om at dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
legges til KS sin høstkonferanse før lunsj 25. oktober 2022 

2. SSU ber felles sekretariat komme til enighet med KS om deling av utgifter mellom 
Nordlandssykehuset HF og kommunene. Kommunene orienterer felles sekretariat om 
fordelingsnøkkel på kommunal side. 

3. SSU ber felles sekretariat sende ut forhåndsinvitasjon til dialog- og partnerskapsmøtet 
2022 innen utgangen av juni.  

4. SSU oppnevner slik programkomite: 
 Kommunal representant: Mona Storteig, avdelingsdirektør helse og omsorg 

Saltdal kommune 
 Kommunal representant: Vesterålen stiller med en representant innen 1. august 
 Kommunal samhandlingsleder: Knut Erik Dahlmo 
 Politisk representant: oppnevnes av kommunene innen 1. august 
 Brukerrepresentant: oppnevnes av brukerutvalget i Nordlandssykehuset innen 

1. august 
 Representant Nordlandssykehuset: Seniorrådgiver Eystein Præsteng Larsen 
 Representant Nordlandssykehuset: Klinikksjef barn Anita Kvarsnes 
 Nordlandssykehusets samhandlingssjef: Trude Kristensen 
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5. SSU ber programkomiteen ha videre samarbeid med KS slik man sammen kan finne 
innledere som belyser følgende tema til dialog- og partnerskapsmøtet: 

 Teknologi og tjenester i samhandling mellom kommuner og helseforetak 
 Pasientforløp for spesielt sårbare grupper 

 
Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er enige om at dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
legges til KS sin høstkonferanse før lunsj 25. oktober 2022 

2. SSU ber felles sekretariat komme til enighet med KS om deling av utgifter mellom 
Nordlandssykehuset HF og kommunene. Kommunene orienterer felles sekretariat om 
fordelingsnøkkel på kommunal side. 

3. SSU ber felles sekretariat sende ut forhåndsinvitasjon til dialog- og partnerskapsmøtet 
2022 innen utgangen av juni.  

4. SSU oppnevner slik programkomite: 
 Kommunal representant: Mona Storteig, avdelingsdirektør helse og omsorg 

Saltdal kommune 
 Kommunal representant: Vesterålen stiller med en representant innen 1. august 
 Kommunal samhandlingsleder: Knut Erik Dahlmo 
 Politisk representant: oppnevnes av kommunene innen 1. august 
 Brukerrepresentant: oppnevnes av brukerutvalget i Nordlandssykehuset innen 

1. august 
 Representant Nordlandssykehuset: Seniorrådgiver Eystein Præsteng Larsen 
 Representant Nordlandssykehuset: Klinikksjef barn Anita Kvarsnes 
 Nordlandssykehusets samhandlingssjef: Trude Kristensen 

5. SSU ber programkomiteen ha videre samarbeid med KS slik man sammen kan finne 
innledere som belyser følgende tema til dialog- og partnerskapsmøtet: 

 Teknologi og tjenester i samhandling mellom kommuner og helseforetak 
 Pasientforløp for spesielt sårbare grupper 
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SSU sak 17-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av sak 05-2022 
 
Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg er enige om følgende oppnevninger for utvalg for 
implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter: 

 
Kommunale oppnevninger:  

o Fastlege:  
o Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon: 
o Kommuneoverlege:  
o Koordinerende enhet:  
o Brukerrepresentant: 

  
Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF:  

o Legespesialist Nlsh: Terje Tollåli 
o Palliativt team: Hanne Råheim 
o Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet Nlsh HF: 
o Kreftkoordinator Nlsh HF: Espen Solberg (Kirurgisk klinikk)  
o Brukerrepresentant: Gunn Varberg Blandford, kreftforeningen 

 
2. Strategisk samarbeidsutvalg ber felles sekretariat om å kalle inn til første møte.  
3. Strategisk samarbeidsutvalg ber utvalget om presentasjon på dialog- og 

partnerskapsmøte. 
 
Fra møtet: 

Kommunene har kandidater for oppnevning og ber om å få komme tilbake med navn i 
etterkant av møtet. Fastlege Øydis Hana minner om at fastlegerådet har spilt inn fastlege 
Stefan Kjelling til utvalget  

 
Ny innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg er enige om følgende oppnevninger for utvalg for 
implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter: 

 
Kommunale oppnevninger:  

o Fastlege: oppnevnes innen uke 25 
o Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon: oppnevnes innen 

uke 25 
o Kommuneoverlege: oppnevnes innen uke 25 
o Koordinerende enhet: oppnevnes innen uke 25 
o Brukerrepresentant: fra barnekreftforeningen, oppnevnes av brukerutvalget i 

Nordlandssykehuset 
  

Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF:  
o Legespesialist Nlsh: Terje Tollåli 
o Palliativt team: Hanne Råheim 
o Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet Nlsh HF: Silje Bertnes 
o Kreftkoordinator Nlsh HF: Espen Solberg (Kirurgisk klinikk)  
o Brukerrepresentant: Gunn Varberg Blandford, kreftforeningen 

 
2. Strategisk samarbeidsutvalg ber felles sekretariat om å kalle inn til første møte.  
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3. Strategisk samarbeidsutvalg ber utvalget om presentasjon på dialog- og 
partnerskapsmøte. 

 
 
Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg er enige om følgende oppnevninger for utvalg for 
implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter: 

 
Kommunale oppnevninger:  

o Fastlege: oppnevnes innen uke 25 
o Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon: oppnevnes innen 

uke 25 
o Kommuneoverlege: oppnevnes innen uke 25 
o Koordinerende enhet: oppnevnes innen uke 25 
o Brukerrepresentant: fra barnekreftforeningen, oppnevnes av brukerutvalget i 

Nordlandssykehuset 
  

Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF:  
o Legespesialist Nlsh: Terje Tollåli 
o Palliativt team: Hanne Råheim 
o Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet Nlsh HF: Silje Bertnes 
o Kreftkoordinator Nlsh HF: Espen Solberg (Kirurgisk klinikk)  
o Brukerrepresentant: Gunn Varberg Blandford, kreftforeningen 

 
2. Strategisk samarbeidsutvalg ber felles sekretariat om å kalle inn til første møte.  
3. Strategisk samarbeidsutvalg ber utvalget om presentasjon på dialog- og 

partnerskapsmøte. 
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SSU sak 18-2022 Møteplan 2022 - Oppfølging av sak 10-2022 
 
Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg vedtar framlagte møteplan. 
2. SSU ber felles sekretariat presentere møteplan for 2023 i møtet 21. september 

 
Fra møtet: 

Felles sekretariat understreker at her må man jobbe tett sammen slik at vi får et 
virksomt SSU i 2023. Nestleder SSU Arne Myrland i Bodø kommune og kommunal 
samhandlingsleder Iver Sunnset melder tilbake hvilke ukedager som kan være aktuelle 
for møter i SSU. 

 
Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg vedtar framlagte møteplan. 
2. SSU ber felles sekretariat presentere møteplan for 2023 i møtet 21. september 

 
 
SSU Sak 19-2022 Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke - spredningsprosjekt - 
Oppfølging av eventuelt sak i SSU møte 9. mai 2022 
 
Innstilling til konsensus: 

Helsefelleskapet er positiv til å etablere ett felles prosjekt for å utvikle tjenesten digital 
hjemmeoppfølging. 

 
Fra møtet: 

I møtet kom det fram en uklarhet knyttet til innhold og forpliktelse i prosjektet. En runde 
mellom representantene fra kommunene avklarte forholdet og forslag til konsensus 
opprettholdes. 

 
Vedtak: 

Helsefelleskapet er positiv til å etablere ett felles prosjekt for å utvikle tjenesten digital 
hjemmeoppfølging. 
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SSU sak 20-2022 Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefelleskapet 
Lofoten, Vesterålen og Salten - Oppfølging av SSU sak 03-2022 
 
Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) opprettholder sitt vedtak i SSU sak 03-2022 
Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefelleskapet Lofoten, 
Vesterålen og Salten og ber felles sekretariat fremme saken for 
konsensusbehandling i møtet 21. september. 

2. Arbeidet med mandatene krever aktiv samhandling og bidrag fra de aktuelle 
fagmiljøene i både kommunene og Nordlandssykehuset HF. SSU forventer at 
fagmiljøene tar ansvar for arbeidet med mandatene sammen med felles sekretariat. 

 
Fra møtet: 

Beate Sørslett orienterer om status for prosjekt SamStrømming og Barn og unges psykiske 
helse. Prosjektet SamStrømming er implementert i praksis. I kommuner der det er behov for 
ytterligere informasjon eller spørsmål fra klinikere og ledere om den teknologiske løsningen 
som benyttes ved planlegging av utskrivning og pasientforløp for denne gruppen kan man 
kontakte klinikksjef Hedda Soløy Nilsen. Psykisk helse- og rusklinikken jobber videre med 
kommuner der dette ikke er kommet i bruk.  
 
Prosjektet SamStrømming er et godt eksempel på et verktøy og teknologisk løsning som har 
overføringsverdi til andre prosjekter.  
 
SSU minner om at barn og unges helsetjeneste og psykisk helse og rus skal prioriteres i 
arbeidet med mandater til de faglige samarbeidsutvalgene (FSU).  Klinikksjef psykisk helse- 
og rus Hedda Soløy Nilsen vil jobbe videre sammen med Bodø kommune for det videre 
arbeidet med piloten.  
 
Gro-Marith Karlsen orienterer om status for prosjekt medisinsk avstandsoppfølging innen 
klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og primærhelsetjeneste. Prosjektet nådde ikke opp 
i konkurransen om innovasjonsmidler fra Helse Nord, men prosjektet ønskes videreutviklet 
sammen med kommunene. Det er i møtet enighet med Marion Celius om at helse- og 
omsorgsledernettverket i Vesterålen informeres og at Marion tar kontakt med Gro-Marit 
Karlsen for å se videre muligheter for hvordan man kan går videre med prosjektet i 
Vesterålen, og eventuelt søker alternative midler for å kunne gå videre med initiativet. 
 
Informerer også om Helseinnovasjonsuka. 

 
Nytt forslag til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) opprettholder sitt vedtak i SSU sak 03-2022 
Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefelleskapet Lofoten, 
Vesterålen og Salten og ber felles sekretariat fremme saken med de innspill som 
kom fram i møtet 15. juni for konsensusbehandling i møtet 21. september. 

2. Arbeidet med mandatene krever aktiv samhandling og bidrag fra de aktuelle 
fagmiljøene i både kommunene og Nordlandssykehuset HF. SSU forventer at 
fagmiljøene tar ansvar for arbeidet med mandatene sammen med felles sekretariat. 

 
Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) opprettholder sitt vedtak i SSU sak 03-2022 
Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefelleskapet Lofoten, 
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Vesterålen og Salten og ber felles sekretariat fremme saken med de innspill som 
kom fram i møtet 15. juni for konsensusbehandling i møtet 21. september. 

2. Arbeidet med mandatene krever aktiv samhandling og bidrag fra de aktuelle 
fagmiljøene i både kommunene og Nordlandssykehuset HF. SSU forventer at 
fagmiljøene tar ansvar for arbeidet med mandatene sammen med felles sekretariat. 
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SSU sak 21 - 2022 Fastlegerådet 
 
Innstilling til konsensus: 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering og vil ta stilling til 
oppnevning av medlemmer når SSU-saken om samhandlingsarenaer har nådd konsensus 

 
Vedtak: 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering og vil ta stilling til 
oppnevning av medlemmer når SSU-saken om samhandlingsarenaer har nådd konsensus 

 
SSU sak 22-2022 Orienteringssaker fra Nordlandssykehuset HF 
 
Innstilling til konsensus: 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de fremlagte sakene til orientering 
 
Fra møtet: 

Revisjon og rullering av Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan. SSU mener det 
er beklagelig at fristen for tilbakemelding er såpass knapp at det ikke blir mulig for 
kommunene å legge fram høringsuttalelser til politisk behandling i de aktuelle 
kommunale utvalgene.  
 
Nordlandssykehuset ønsker administrative tilbakemeldinger fra kommunene, spesielt 
med tanke på elementer i strategisk utviklingsplan som bør følges opp i 
helsefellesskapets handlingsplan, der man ikke får anledning til politisk forankring. 
Nordlandssykehuset HF er pålagt å følge frister som følges nasjonalt og regionalt og ser 
at tidspunktet for høring ikke er ideelt. Revisjonen tilpasser seg behovet for økt 
samhandling og kommunene bes se om overordnede føring er i tråd med ønskes for 
utvikling av Helsefelleskapet. 

 
Vedtak: 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de fremlagte sakene til orientering 
 
 
SSU sak 23-2022 Referatsaker 
 
Innstilling til konsensus:   

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de refererte sakene til orientering 
 
Fra møtet: 
Her følger eventuelle kommentarer fra møtet 
 
Vedtak: 
Innstilling til konsensus: 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de refererte sakene til orientering 
 
 
 
Sted/Dato 
Bodø 15. juni 2022 
Stian Molvik/Trude Kristensen 
Referenter 
 


