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SSU sak 27-2022  
Møteplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 2023 
 

 
 
Vedlegg (t) 
 
Vedlegg (ikke t) 
Referat fra strategisk samarbeidsutvalg 9. mai, att sak 10 

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 
 

Bakgrunn: 
Helsefellesskapets vedtekter § 4-3 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) – Representasjon og organisering, 
Møtevirksomhet SSU punkt 1 sier at SSU i utgangspunktet skal møtes fire ganger per år. I samarbeid med 
leder og nestleder i SSU har sekretariatet utarbeidet følgende forslag til møteplan for 2022.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene vurderer at det foreliggende forslag til møteplan for 2023 er et godt utgangspunkt for god 
dialog og fremdrift i helsefellesskapets arbeid. Det er positivt at det er hensyntatt kommunale ønsker om å 
unngå mandager og fredager som aktuelle møtedager. Det er en viss risiko for møtekollisjoner siden 
kommunestyremøter ofte kan være lagt til onsdager og torsdager, men med såpass god 
planleggingshorisont bør det være mulig å planlegge slik at dette unngås i størst mulig grad. Kommunene vil 
også legge opp til formøter i forkant av SSU-møter for økt dialog og samordning. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset ser at fremlagte møteplan tar hensyn til planlagt aktivitet i foretaket og slutter seg til 
forslag til konsensus. 

Innledning 
Det er utarbeidet et forslag til møteplan med konkrete datoer for 2023. Første foreslåtte møtedato i SSU er 
1. februar 2023, som er en onsdag. Kommunale medlemmer har gitt tilbakemelding på at de ikke ønsker 
mandager eller fredager som møtedatoer. Tirsdager er krevende datoer for foretaket pga. annen fast 
møtestruktur. Da er utgangspunktet onsdager og torsdager som aktuelle møtedatoer i SSU.  
 
Vedtektene tilsier at SSU avholder minimum fire møter i løpet av året. Møtet 12. april er ment som et møte 
som avvikles ved behov. 
 

Saksbehandler: Trude Kristin Kristensen og 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
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I tråd med strukturen i helsefellesskapet, skal det årlige dialog – og partnerskapsmøtet legge de 
overordnede premisser for helsefellesskapet gjennom handlingsplanen, og SSU skal jobbe strategisk med 
oppfølging av denne. Arbeidsmetodikken i helsefellesskapet beskrives i figur 1, og møteplanen er lagt opp 
etter denne. 
 
 

 
Figur 1 Helsefellesskapets arbeidsmetodikk 
 
Oversikt over møter i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten i 2023: 
 

Møteplan 2023 

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Frist for innspill 4.  15.  9.   16.   9.  

SSU  1.  12.  7.   13.   7. 

Frist for innspill         20.    

Dialog-/partnerskapsmøte          18.*   

 
 *Må avklares med KS 


