
 
SSU sak 16/22                            Møtedato: 15. juni 2022                                                           1 

 
                   
 
            
SSU sak 16-2022  
Dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
 

 
Vedlegg (t): 
 

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:  
• 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 

Bakgrunn: 
Viser til SSU sak 09-2022 Dialog- og partnerskapsmøte med slikt vedtak:  
 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtar at dialog- og partnerskapsmøtet avholdes rundt 24. oktober 

2022.  
2. SSU vedtar at dialog- og partnerskapsmøtet 2022 gjennomføres som fysisk møte.  
3. SSU nedsetter en programkomite for planlegging og gjennomføring av dialog- og partnerskapsmøtet 

2022, komiteen ledes av kommunene.  
4. SSU vedtar at programkomiteen skal bestå av samhandlingslederne for henholdsvis kommunene og 

Nordlandssykehuset HF, to kommunale representanter og to representanter fra Nordlandssykehuset 
HF.  

 
Felles sekretariat har hatt dialog som avtalt med KS etter møtet i SSU 9. mai hvor KS orienterte om at 
deres høstkonferanse avholdes 25. -26. oktober. Ordførere og kommunedirektørene har tidligere gitt 
tilbakemelding om å legge slike samlinger og konferanser tettere for å utnytte bruk av reise og logistikk 
samlet.  
 

Saksbehandler:  Trude Kristin Kristensen/Iver Sunnset 
Dato dok: 18.05.2022 
Møtedato: 15.06.2022 
Vår ref:  2022/1760 
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Å se fremtidens utvikling innen helse og omsorg i ett samlet perspektiv for kvalitet og bærekraft blir 
viktig. KS mener det vil være klokt å se samhandlingen med spesialisthelsetjenesten som en del av det 
arbeidet kommunene anser som viktige endringer for å imøtekomme behov for endret måte å organisere 
tjenestene på. 
 
Scandic Bodø, Sjøgata 25 er reservert for helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten i samarbeid med 
KS. Det er avholdt 100 plasser i møtelokalet. 40 rom er avholdt til overnatting natt til 25. oktober.  
 
Kontrakt for konferanseleie hos Radisson Blu for Dialog- og partnerskapsmøtet 21. september 2022 er 
sagt opp. 
  
KS vil tilby strømming av Dialog- og partnerskapsmøtet.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunalt sekretariat støtter Nordlandssykehusets beskrivelse. Kommunene har prioritert å få besatt 
posisjonen som kommunal samhandlingsleder, som vil være avgjørende for også å utvikle fellesskapet og 
å kunne ivareta prinsippet om likeverd. Det vil være nødvendig å definere en felles overbygning, for å 
sikre kommunalt samarbeid og synkronisering av mål og hensikt. Inntil annet bli bestemt, vil RKK 
representere felles overbygning for kommunalt samarbeid.  

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Ett videre tett samarbeid om dialog- og partnerskapsmøtet med KS anser Nordlandssykehuset HF til å 

være en ressurs for helsefellesskapet. Slik samordning vil gi mulighet for å se program og innledere 
samlet. Nordlandssykehuset HF ser at god forankring av helsefelleskapets satsningsområder vil 
kreve prioritering av ressurser. Mål om at helsefelleskapet skal klare å skape effekt helt ut i 
tjenestene kan slikt samarbeid som KS her tilby bli en ressurs i forankrings- og 
implementeringsarbeid. Nordlandssykehuset HF håper derfor at områdene beskrevet i FSU blir 
felles utviklings og innovasjonsplattform i det videre arbeidet og at dette gjenspeiles i dialog- og 
partnerskapsmøtet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


