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Til stede 
Representerer Medlem Merknad 
Vesterålen Rita Johnsen 

kommunedirektør  
Sortland kommune 

 

Vesterålen Marion Celius 
sektorleder Helse og omsorg Hadsel 
kommune 

 

Salten Arne Myrland kommunaldirektør helse 
og omsorg Bodø kommune 

 

Salten Stein Ole Rørvik kommunedirektør  
Saltdal kommune 

 

Salten Kristin Eide Holdal 
virksomhetsleder 
Meløy kommune 

Forfall – Vara Marit Nybakk 
kalt inn 14. september – 
vara meldte også forfall 

Lofoten Mette Nygård 
kommunalsjef helse og omsorg Vågan 
kommune 

 

Lofoten Tove Yndestad 
Kst helse- og mestringsleder 
Vestvågøy kommune  

 

Nordlandssykehuset Siri T. Ursin,  
Administrerende direktør 

 

Nordlandssykehuset Tonje Hansen,  
direktør fag og forskning 

 

Nordlandssykehuset Hedda Soløy-Nilsen klinikksjef,  
psykisk helse- og rusklinikken 

Til klokken 13:00 

Nordlandssykehuset Gro-Marith Karlsen 
klinikksjef,  
medisinsk klinikk 

 

Nordlandssykehuset Eystein Præsteng Larsen 
Seniorrådgiver/jurist 

 

Nordlandssykehuset Beate Sørslett 
Viseadm. direktør 

Forfall; vara - Frode 
Hansen, kst klinikksjef 
prehospital klinikk kalt inn 
20. september  

Nordlandssykehuset Gunn-Hege Valøy  
klinikksjef kirurgisk klinikk 

 

Ansatterepresentant kommune Torgunn Gunnarson 
ovedtillitsvalgt Fagforbundet 
Bodø kommune 

Forfall meldt møtedag 

Ansatterepresentant Nlsh HF Bente Arntsen 
Foretakstillitsvalgt  
Norsk sykepleierforbund 

 

Brukerrepresentant for 
kommunene 

Ikke oppnevnt  

Brukerrepresentant for Nlsh Gunn Strand Hutchinson 
Nestleder brukerutvalget 

 

Fastlege/ kommunelege Øydis Hana*  
fastlege  
Vestvågøy kommune 
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Sekretariat kommunene Knut Erik Dahlmo 
kommunenes samhandlingsleder 

 

Sekretariat Nordlandssykehuset Trude K. Kristensen, avdelingsleder 
samhandlingsavdelingen 

 

Kommunenes sentralforbund 
(KS) 

Robert Isaksen Ikke møtt 

Statsforvalteren i Nordland Morten J. Sundnes,  
Fylkeslege 

 

Nord univeristet Hilde Holm Solvoll studieleder Forfall for både delegat og 
vara 

Universitetet i Tromsø, Norges 
arktiske universitet 

Silje Wangberg, ass. instituttleder Forfall  

*inntil formell oppnevning 

Saksliste 
Saksliste Behandling 
SSU sak 
24-2022 

Godkjenning innkalling og saksliste Beslutningssak  

SSU sak 
25-2022 

Godkjenning av referat fra møtet i SSU 15. juni 2022 Beslutningssak  

SSU sak 
26-2022 

Dialog- og partnerskapsmøtet 2022   Beslutningssak  

SSU sak 
27-2022 

Møteplan 2023 
 

Orienteringssak 
 

SSU sak 
28-2022 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av sak 05-
2022 og SSU sak 17-2022 
 

Orienteringssak 

SSU sak 
29-2022 

Prosjekt trygg akuttmedisin Orienteringssak 

SSU sak 
30-2022 

Kursportal for ivaretakelse av spesialisthelsetjenester i 
kommunene 
 

Orienteringssak 

SSU sak 
31-2022 

Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, 
Salten - oppfølging av SSU sak 07-2022 
 

Orienteringssak 

SSU sak 
32-2022 

Orienteringssaker 
 

Orienteringssak 

SSU sak 
33-2022 

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

Beslutningssak  
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Sak 24-2022 Godkjenning innkalling og saksliste  
 
Innstilling til konsensus: 
 

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner utsendte innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: 
 

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner utsendte innkalling og saksliste. 
 
Sak 25-2022 Godkjenning av referat fra møtet i SSU 15. juni 2022 
 
Innstilling til konsensus: 

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referatet fra møtet 15. juni. 
 
Vedtak: 

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referatet fra møtet 15. juni. 
 
 
 
Sak 26-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
 
Innstilling til konsensus: 
 

Strategisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering 
 
Fra møtet: 
Programkomiteens aktivitet: 
- Det har vært 2 møter i programkomiteen.  

- Utkast til programmet ble vist i møtet. Noen innledere mangler fremdeles, men 

programkomiteen jobber for å få på plass disse.  

- Det er ønskelig at statsråd eller statssekretær gir signaler om hva som kan forventes i ny 

nasjonal helse og samhandlingsplan. Dette vil ha betydning for videre arbeid i 

helsefellesskapet. 

- Det jobbes med påmeldingslenke til dialog- og partnerskapsmøtet. KS står for denne.  

 
Vedtak: 

 

Strategisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering 
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SSU sak 27-2022 Møteplan 2023 
 
Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legger til grunn at en gjennomarbeidet og 
omforent møteplan er et viktig premiss for fremdriften i helsefellesskapet 

2. SSU slutter seg til framlagte møteplan for 2023 
 
Fra møtet: 
Fra kommunene: Ett av de årlige møtene i SSU bør holdes i enten Lofoten eller Vesterålen.  
 
Møtet 5. desember holdes fysisk i Bodø, men SSU vurderer om møter også kan holdes digitalt. 
 
Ny innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legger til grunn at en gjennomarbeidet og 
omforent møteplan er et viktig premiss for fremdriften i helsefellesskapet 

2. SSU slutter seg til framlagte møteplan for 2023 
3. SSU ønsker at minst ett av møtene i utvalget legges til Lofoten eller Vesterålen i 2023. 

 
Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legger til grunn at en gjennomarbeidet og 
omforent møteplan er et viktig premiss for fremdriften i helsefellesskapet 

2. SSU slutter seg til framlagte møteplan for 2023 
3. SSU ønsker at minst ett av møtene i utvalget legges til Lofoten eller Vesterålen i 2023. 

 
 
SSU sak 28-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft – oppfølging av SSU-sakene 
05-2022 og 17-2022 
 
Innstilling til konsensus: 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering.  
 
Fra møtet: 
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft ser ut til å kunne legge frem et godt resultat som viser 
samhandling om pasientforløp i tråd med nasjonal implementeringsplan.  
 
Det ble en diskusjon om oppnevninger til utvalget. Det er viktig at når det er gjort vedtak i SSU 
om oppnevninger konfererer partene dersom det viser seg å være uhensiktsmessige 
oppnevninger i etterkant av møtet. Dette for å sikre at alle funksjoner som er tenkt inn i slike 
utvalg blir ivaretatt.  
 
Vedtak: 
 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering.  
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SSU Sak 29-2022 Prosjekt `Trygg akuttmedisin` 
 
Innstilling til konsensus: 
 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering 
 
Fra møtet: 
I Helse Nords oppdragsdokument til Nordlandssykehuset er det lagt føringer for dette 
prosjektet. Trygg akuttmedisin er et regionalt prosjekt ledet av Universitetssykehuset i Nord-
Norge som skal implementeres i samarbeid mellom kommunene og helseforetakene.  
 
SSU ser behov for å utarbeide en lokal prosjektbeskrivelse og implementeringsplan. Utvalget ser 
også gevinster knyttet til samtrening og felles prosedyrer. Flere kommuner er allerede i gang 
med å finne deltakere til et slikt prosjekt. 
 
SSU er positiv til prosjektet. Samhandlingssekretariatet legger opp til beslutningssak for 
behandling i SSU-møtet 5. desember.  
 
Innspill fra kommunale medlemmer i SSU: det ønskes ved orientering i kommende møte i SSU 
særlig fokus på hvordan kommunene i Troms har bidratt til implementering av trygg 
akuttmedisin. 
 
Vedtak: 
 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering  

 
 
SSU sak 30-2022 Kursportal for ivaretakelse av spesialisthelsetjenester i kommunene 
 
Innstilling til konsensus: 
 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ønsker ny og bedre løsning for kompetansedeling mellom 

kommune og Nordlandssykehuset HF velkommen.  
 
2. SSU er positive til å utvikle en plattform hvor helsefellesskapet kan dele kompetanse og 

informasjon og ber samhandlingssekretariatet legge frem sak etter at denne plattformen er i 
tatt i bruk. Løsningen med Infocaption som presentert i denne saken er en aktuell plattform. 

 
 
Vedtak: 
 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ønsker ny og bedre løsning for kompetansedeling mellom 

kommune og Nordlandssykehuset HF velkommen.  
 
2. SSU er positive til å utvikle en plattform hvor helsefellesskapet kan dele kompetanse og 

informasjon og ber samhandlingssekretariatet legge frem sak etter at denne plattformen er i 
tatt i bruk. Løsningen med Infocaption som presentert i denne saken er aktuell plattform. 
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SSU sak 31 - 2022 Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten – 
oppfølging av SSU sak 07-2022 
 
Innstilling til konsensus: 
 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ser at samhandlingsarenaer i regi av helsefellesskapet er 

nødvendig for å møte intensjonen i helsefellesskapene og skape forankring på alle nivå i 

tjenestene  

2. Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet skal være en likeverdig møteplass der kommuner 

og helseforetak sammen tar ansvar for arrangement, innhold og oppfølging 

3. SSU ber samhandlingssekretariatet bistå lokale aktører i å vurdere eksisterende arenaer, og 

til å utvikle noen av disse til samhandlingsarenaer for helsefellesskapet 

4. SSU anbefaler at organisering av fastlegerådet som samhandlingsarena ses i sammenheng 

med praksiskonsulentordningen og fastlegerepresentasjonen i helsefellesskapet og fremmes 

som en egen sak til SSU 

 
Fra møtet: 
Saken er omfattende og SSU velger å se på konsensus rundt videreføring av lokale 
samhandlingsarenaer i tråd med de tidligere erfaringsmøtene. Lokale forventninger til disse 
møtene skal avklares innen årsskiftet i Lofoten og Vesterålen og primo 2023 for indre og ytre 
Salten, de fire regionene som var målgruppe for erfaringsmøtene. 
 
Nytt forslag til konsensus: 
 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ser at samhandlingsarenaer i regi av helsefellesskapet er 

nødvendig for å møte intensjonen i helsefellesskapene og skape forankring på alle nivå i 
tjenestene  

2. Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet skal være en likeverdig møteplass der kommuner 

og helseforetak sammen tar ansvar for arrangement, innhold og oppfølging 

3. SSU ber samhandlingssekretariatet bistå lokale aktører i å vurdere eksisterende arenaer, og 
til å utvikle samhandlingsarenaer for helsefellesskapet. SSU ber om at møter tilsvarende 
erfaringsmøtene arrangeres i løpet av første halvår av 2023. 

 
 
Vedtak: 
 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ser at samhandlingsarenaer i regi av helsefellesskapet er 

nødvendig for å møte intensjonen i helsefellesskapene og skape forankring på alle nivå i 
tjenestene  

2. Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet skal være en likeverdig møteplass der kommuner 

og helseforetak sammen tar ansvar for arrangement, innhold og oppfølging 

3. SSU ber samhandlingssekretariatet bistå lokale aktører i å vurdere eksisterende arenaer, og 
til å utvikle samhandlingsarenaer for helsefellesskapet. SSU ber om at møter tilsvarende 
erfaringsmøtene arrangeres i løpet av første halvår av 2023. 
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SSU sak 32-2022 Orienteringssaker 
 
Innstilling til konsensus:   
 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de refererte sakene til orientering 
 
 
Vedtak: 
 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de refererte sakene til orientering  
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SSU sak 33-2022 Oppfølging av SSU sak 03-2022 partnerskapsmøtets handlingsplan for 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 
 
Innstilling til konsensus:   

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har på bakgrunn av prosessen i møtet gitt 
samhandlingssekretariatet i oppdrag å videreutvikle forslaget til handlingsplan som 
legges fram for dialog- og partnerskapsmøtet 25. oktober 2022.  

2. Planen skal inneholde: 
a. en omforent forståelse av handlingsplanens innledning 
b. innsatsområder 
c. planens operativitet  
d. virketid og revisjoner 

3. SSU ser behov for å utvikle en tiltaksplan som følger opp innsatsområdene og som 
beskriver prosjekter tillagt fremtidige FSU  

 
Fra møtet: 
Trude Hartviksen, leder fagutviklingsavdelingen Vestvågøy kommune innleder med kommunalt 
perspektiv på utfordringsbildet for helsetjenestene ut fra demografisk utvikling og trender i 
utøvelse av helsetjenester.  
 
SSU jobbet med handlingsplanen inndelt i grupper ut fra det forslaget til handlingsplanen som 
forelå. Resultatene fra arbeidet i SSU vil bli arbeidet med i samhandlingssekretariatet for 
ferdigstilling av handlingsplanen til dialog- og partnerskapsmøtet.  
 
Innsatsområder legger føringer for etableringen av faglige samarbeidsutvalg (FSU). Det er 
enighet om at figurene skal tydeliggjøre skille mellom strategisk og operativt nivå.  
 
Det er enighet i SSU om at ny handlingsplan skal gjelde fra 25.oktober 2022 til dialog- og 
partnerskapsmøtet i 2024 med orientering om fremdrift i dialog- og partnerskapsmøtet i 2023. 
 
Innstilling til konsensus:   

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)har på bakgrunn av prosessen i møtet gitt 
samhandlingssekretariatet i oppdrag å videreutvikle forslaget til handlingsplan som 
legges fram for dialog- og partnerskapsmøtet 25. oktober 2022.  

2. Planen skal inneholde: 
a. en omforent forståelse av handlingsplanens innledning 
b. innsatsområder 
c. planens operativitet  
d. virketid og revisjoner 

3. SSU ser behov for å utvikle en tiltaksplan som følger opp innsatsområdene og som 
beskriver prosjekter tillagt fremtidige faglige samarbeidsutvalg  

 
Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)har på bakgrunn av prosessen i møtet gitt 
samhandlingssekretariatet i oppdrag å videreutvikle forslaget til handlingsplan som 
legges fram for dialog- og partnerskapsmøtet 25. oktober 2022.  

2. Planen skal inneholde: 
a. en omforent forståelse av handlingsplanens innledning 
b. innsatsområder 
c. planens operativitet  
d. virketid og revisjoner 

3. SSU ser behov for å utvikle en tiltaksplan som følger opp innsatsområdene og som 
beskriver prosjekter tillagt fremtidige faglige samarbeidsutvalg  
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Samhandlingssekretariatet har konferert med leder og nestleder i SSU før offentliggjøring av 
referatet. 
 
 
Sted/Dato 
Bodø 21. september 2022 
Stian Molvik/Monika Sæthre 
Referenter 
 


