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SSU sak 20-2022  
Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefelleskapet Lofoten, 
Vesterålen og Salten - Oppfølging av SSU sak 03-2022 
 

 
Vedlegg (t): 
 
Vedlegg (ikke t): 
SSU sak 03-2022 Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, 
Vesterålen og Salten 
SSU sak 08-2022 Framskrivningsdata for helsefelleskapets område 
SSU sak 05-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
SSU sak 06- 2022 Medisinsk avstandsoppfølging innen kliniskernæringsbehandling i spesialist- og 
primærhelsetjenesten 

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. 

Bakgrunn: 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) drøftet forslag til faglige samarbeidsutvalg i sak 03- 2022 i møtet 9. 
mai i år. SSU gjorde følgende konsensusvedtak;  
 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet og foreslår opprettelse av følgende faglige 
samarbeidsutvalg (FSU) til konsensusbehandling i neste møte: 
• FSU for helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinovasjon 
• FSU for akuttmedisin og beredskap 
• FSU for analyse og felles beslutningsgrunnlag 

2. SSU har drøftet og foreslår at oppdrag til FSU følger mal for utforming av mandater fra SSU til FSU. 

 
Tiden mellom møtet 9. mai og det ekstraordinære møtet i SSU 15. juni er sammen med tilgjengelige 
ressurser i felles sekretariat for knapp til å kunne møte vedtaket i sak 03- 2022 i møtet 15. juni. Felles 
sekretariat ber derfor om at saken tas opp i neste møte i SSU. 

Kommunenes vurdering: 
Kommunene deler Nordlandssykehusets vurdering av saken, og vil prioritere kommunenes bidrag i 
felles sekretariat slik at saken forberedes tilstrekkelig godt til å kunne fremmes i møtet 21. september. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset HF har ambisjoner om å ferdigstille en handlingsplan for samhandling med 
kommunene innen utgangen av september i år. Handlingsplanen skal bygge på blant annet 
helsefellesskapets handlingsplan, nasjonal helse og sykehusplan, og andre sentrale styrende 
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dokumenter. Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan (SUP) er også et viktig grunnlag i 
arbeidet med handlingsplanen, strategisk utviklingsplan er sendt på høring til kommunene i juni i år. 
Nordlandssykehusets reviderte SUP legger vekt på klinisk samhandling og gode overganger i 
pasientforløpene, elementer som er grunnleggende også i samhandling med kommunene. 
 
Nordlandssykehuset ønsker at helsefellesskapets faglige samarbeidsutvalg (FSU) også skal speile 
prioriteringer og føringer i SUP og i handlingsplanen. Arbeidet med mandater for FSU er viktig for å få 
virksomme utvalg, og må gjøres i fellesskap med kommunene. Nordlandssykehuset ønsker derfor ikke 
å forhaste seg i arbeidet med mandatene, og forutsetter at kommunene er aktive 
samhandlingspartnere gjennom et fungerende felles sekretariat. 

Innledning 
Felles sekretariat har utarbeidet utkast til mandat for de tre faglige samarbeidsutvalgene (FSU), men 
ambisjonen om omforente utkast til mandat kan ikke oppfylles innen 15. juni. I møtet 9. mai kom det 
fram usikkerhet om fokus og omfang av foreslåtte FSU. Felles sekretariat ser at fokus og omfang for det 
enkelte FSU savner grunnlag fra både kommunene og Nordlandssykehuset HF. Nordlandssykehusets 
strategiske utviklingsplan og kommende handlingsplan for samhandling med kommunene vil være en 
del av dette grunnlaget. Fra kommunal side kreves det også et mer gjennomarbeidet grunnlag for å få 
til god dialog om mandatene.  
 
FSU for helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinovasjon skal omfatte fokus på barn 
og unges helsetjeneste. Bodø kommune og psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset har 
utarbeidet en pilot som presenteres for SSU i møtet 15. juni. Denne imøtekommer helsefellesskapets 
handlingsplan om felles nettside for informasjon om pasientforløp for barn og unge. Sammen med de 
presenterte tiltakene pakkeforløp hjem for pasienter med kreft og medisinsk avstandsoppfølging 
innen klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og primærhelsetjenesten er dette eksempel på et tiltak 
utvalget skal jobbe med.   
 
Prosjektet SamStrømming ble besluttet av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) i 2019 og har medført 
implementering av en egen modell for samhandlingsmøter med bruk av Whereby for å sikre 
samarbeidsmøter førroverføringer av pasienter i psykisk helsevern og rus, på tvers av omsorgsnivå og 
i henhold til pakkeforløp. Dette har bidratt til økt kvalitet i pasientbehandlingen, i overgangene 
mellom tjenestene, og mer stabilitet i pasientforløpene samt at det reduserer bruk av ressurser for 
tjenestene. Prosjektet har vært noe forsinket i tiden med pandemi, men er estimert til å være helt i mål 
ila utgangen av 2022. I møtet vil det gis en orientering om og status for prosjektet. Prosjektet kan da 
videreføres i helsefelleskapet som samhandlingsprosjekt som imøtekommer et behov for klinisk 
samhandling og gode overganger, helhetlige og koordinerte tjenester, samt at det er en felles 
tjenesteinnovasjon med bruk av ny teknologi for gruppen pasienter med alvorlige psykiske lidelser og 
rusproblemer. 
 
FSU for akuttmedisin og beredskap er et faglig utvalg som i hovedsak vil befatte seg med oppfølging av 
tjenesteavtalene slik det er nevnt i saksdokumentet. Den kommunale delen av felles sekretariat har 
hatt ambisjon om å utarbeide et utkast til mandat for FSU. Tilgjengelige ressurser har ikke vært 
tilstrekkelig til å kunne legge dette fram for felles sekretariat, og for SSU. 
 
Mandat for FSU for analyse og felles beslutningsgrunnlag er langt på vei klart, men felles sekretariat 
har ikke hatt mulighet for å kvalitetssikre teksten før møtet 15. juni.  
 

https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/fastlegenytt/bodo-kommune-og-psykisk-helse-og-rusklinikken-piloterer-samarbeidsmoter-via-samstromming-av-lyd-og-bilde

