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SSU sak 26-2022  
Status dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
 

 
 
Vedlegg (t) 
 
Vedlegg (ikke t) 
Referat fra møtet i strategisk samarbeidsutvalg 9. mai 2022, att sak 9 
Referat fra møtet i strategisk samarbeidsutvalg 15. juni 2022, att sak 16 
 

Innstilling til konsensus: 
 

Strategisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering 

Bakgrunn: 
Med konsensus i SSU sak 09-2022 endret strategisk samarbeidsutvalg tidspunkt for dialog- og 
partnerskapsmøtet og konkretiserte denne til 25. oktober 2022 ved konsensus i SSU sak 16-2022 punkt 1. 
 
Siste oppnevninger til programkomiteen kom først etter sommeren. Programkomiteen har per 6. 
september ikke møttes. For å komme i mål til årets dialog- og partnerskapsmøte må komiteen komme i 
gang med arbeidet. 

Kommunenes vurdering: 
Kommunal samhandlingsressurs tiltrådte 1.8.2022. Med dette bedrer kommunene i helsefellesskapet sin 
kapasitet til å bidra når det gjelder forberedelser, planlegging og gjennomføring av dialog- og 
partnerskapsmøtet. Kommunene er opptatt av fremdrift i samhandling i tråd med intensjoner i 
helsefellesskapene, og et faglig innhold på konferansen i tråd med dette. På bakgrunn av innspill fra 
ordførere stiller kommunene seg positive til å involvere KS Nord-Norge i arrangementet, og se 
arrangementet som del av kommunekonferansen 2022. En løsning som kan gi både praktiske og 
økonomiske gevinster for begge parter. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset HFs vurderer at siden KS er tett knyttet til årets dialog- og partnerskapsmøte foreslår 
Nordlandssykehuset at programkomiteen i år ledes av kommunene. Nordlandssykehuset anbefaler at SSU 
for neste års oppnevning peker på hvem som skal delta i, og lede programkomiteen. Nordlandssykehuset 
foreslår at SSU oppnevner programkomite for dialog- og partnerskapsmøtet 2023 i sitt møte 5. desember i 
år. 

Saksbehandler: Knut Erik Dahlmo 
Dato dok: 06.09.2022 
Møtedato: 21.09.2022 
Vår ref: 2022/2478 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/9.%20mai/220509%20Referat%20SSU.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/15.%20juni/Referat%20SSU-m%C3%B8tet%2015.%20juni%202022.pdf
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Innledning 
Vedtektene for helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen, Salten sier at dato for kommende års 
partnerskapsmøte fastsettes av partnerskapsmøtet. Etableringen av helsefellesskapet herunder dialog- og 
partnerskapsmøtet i 2021, var et konstituerende tiltak, preget av behov for å få etablert helsefellesskapet. I 
sak 09-2021 vedtok partnerskapsmøtet å gjennomføre dialog- og partnerskapsmøtet for 2022 21. 
september. 
 
Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan. Det første dialog- og 
partnerskapsmøtet i helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten ble avholdt 23.9.2021. 
 
Rammer 
Møtet som finner sted årlig, er todelt der første del er et dialogmøte der ordførerne i kommunene møter 
styreleder i helseforetaket. Kommunedirektører eller rådmenn deltar, men uten tale- og forslagsrett. Del to 
er partnerskapsmøtet der administrativ ledelse i helseforetaket ved direktør og kommunene ved 
kommunedirektør eller rådmenn møtes. I disse møtene drøftes aktuelle saker og det gis retning for det 
videre arbeidet i strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) og i de faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3). 
Etableringen av helsefellesskapene følger føringer lagt i nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023. 


