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SSU sak 31-2022  
Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten - oppfølging 
av SSU sak 07-2022 

 
 
Vedlegg (t) 
 
Vedlegg (ikke t) 
SSU sak 07-2022 
Referat SSU 9. mai 2022 
Referat fra møtet i fastlegerådet 1. juni 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  

Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet skal være en likeverdig møteplass der kommuner og helseforetak 
sammen tar ansvar for arrangement, innhold og oppfølging 

2. SSU ber samhandlingssekretariatet bistå lokale aktører i å vurdere eksisterende arenaer, og til å 
utvikle noen av disse til samhandlingsarenaer for helsefellesskapet 

3. 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 

Bakgrunn: 
I tråd med Vestfjorderklæringen har helsefellesskapet ambisjoner om et tettere og forpliktende samarbeid 
for å utvikle tjenester for det beste for våre innbyggere. Det er derfor behov for å etablere fungerende 
samhandlingsarenaer hvor kommuner og helseforetaket kan drøfte operative utfordringer og finner lokale 
løsninger for å planlegge og utvikle tjenester sammen.  
 
SSU drøftet Nordlandssykehusets samhandlingsarenaer i møtet 9. mai. Drøftingen fulgte to spor; å 
videreføre arenaene slik de har vært, organisert og eid av Nordlandssykehuset eller utvikle arenaene slik at 
de forankres i helsefellesskapet og primært er arenaer for samhandling. SSU ba 
samhandlingssekretariatet ta initiativ til å utrede forslag til aktuelle samhandlingsarenaer som 
ivaretar innovasjon og samhandlingsløsninger som skal følges opp i helsefellesskapets arbeid og 
handlingsplaner.  
 
I denne saken bes SSU ta stilling til samhandlingsarenaer som likeverdige møteplasser. Saken gir en fyldig 
beskrivelse av samhandlingsarenaer for leger i regi av Nordlandssykehuset. I helsefellesskapsmodellen skal 
fastleger være representert på lik linje med kommunal representasjon og på alle nivå. 
Samhandlingsarenaene bør vurderes i sammenheng med legers rolle i helsefellesskapet og fastlegenes 
representasjon i helsefellesskapet i egen sak til SSU. 

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/SSU%20sak%2007-2022%20Samhandlingsarenaer%20i%20Helsefellesskapsmodell.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/9.%20mai/220509%20Referat%20SSU.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Fastleger%C3%A5det/M%C3%B8ter%202022/M%C3%B8te%201%20juni/M%C3%B8tereferat%20Fastleger%C3%A5det%201.%20juni%202022.pdf
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Kommunenes vurdering: 
Kommunene vurderer at RKK (Regionalt kontor for kompetanseutvikling) er en aktuell aktør som kan bistå i 
fasilitering av lokale samhandlingsarenaer. Saken om utvikling av lokale samhandlingsarenaer ble diskutert i 
møte med RKK Lofoten, RKK Salten og RKK Vesterålen 2.9.2022.  Det fremkommer at det organiseres og 
driftes et stort antall regionale nettverk innen helse og omsorg, noen primært helseadministrative mens 
andre er fagnettverk. Kommunene ønsker å invitere Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset i en 
dialog med RKK hvor en sammen kan planlegge og gjennomføre dialog og kompetanseutvikling på lokale 
arenaer. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset er opptatt av å holde på tiltak som virker. Møteplasser mellom fagfolk og ledere i 
kommuner og helseforetak er avgjørende for å kunne legge til rette for enda mer virksomme pasientforløp. 
Samhandling skjer i alle møtepunkter i helsetjenesten, mellom pasient og helsepersonell, mellom ledere i 
kommuner og helseforetak og mellom ledere og ansatte.  
 
Nordlandssykehuset HF mener at eksisterende arenaer som erfaringsmøtene, fastlegerådet og fagdager for 
leger i Lofoten og i Vesterålen kan utvikles. Slik disse samhandlingsarenaene har fungert til nå har 
Nordlandssykehuset hatt ansvar for å invitere til møter, lage agenda og sørge for innledere. 
Samhandlingsarenaene har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til styringsstruktur og lokale, regionale og 
nasjonale føringer.  
 
Fremover ønsker Nordlandssykehuset å skape arenaer hvor fagfolk og ledere møtes for å drøfte muligheter, 
forventninger og løsninger i samhandlingen lokalt. Videre bør samhandlingsarenaene gjenspeile det 
arbeidet som gjøres i SSU og i FSU. Således blir disse arenaene viktige for implementering av det arbeidet 
som vi sammen gjør i helsefellesskapet.  
 
Nordlandssykehuset ønsker at SSU og samhandlingssekretariat samarbeider med lokale ressurser i Lofoten, 
Vesterålen og Salten med tanke på å få til denne ønskede utviklingen på samhandlingsarenaene. 

Innledning 
Det er utfordrende å få til god samhandling mellom organisasjoner som 20 kommuner og 
Nordlandssykehuset. Erfaringen viser ulike behov knyttet til samhandlingen som i stor grad handler om 
representativitet og rammer. I Nasjonal helse- og sykehusplan er en av forutsetningene for 
helsefellesskapsmodellen at kommuner samhandler seg imellom på områder som er ønskelig og 
hensiktsmessig. Lokale variasjoner knyttet til representativitet og rammer kan ivaretas med lokal 
ledelsesforankring, lokale tilpasninger og løsninger av det arbeidet som gjøres i helsefellesskapet. En slik 
lokal arena for dialog mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil man også bygge 
relasjoner og nettverk som i større grad kan møte lokale utfordringer når de oppstår og på den måten 
redusere stress og belastninger for både pasienter og helsepersonell. Siden helsefellesskapets 
virksomhetsområde strekker seg over tre regioner, Lofoten, Vesterålen og Salten, vil det være 
hensiktsmessig å bygge opp fungerende samhandlingsarenaer med utgangspunkt i disse regionene.   
 
Samhandlingssekretariat har sett på muligheten for å videreutvikle samhandlingsarenaene som frem til nå 
har vært i regi av Nordlandssykehuset. Nærmere beskrivelse av Nordlandssykehusets samhandlingsarenaer 
finnes i SSU sak 7-2022 og på nordlandssykehuset.no/samhandling. Målet er først og fremst å videreutvikle 
arenaene til å ha mandater som tar høyde for lokale, regionale og nasjonale føringer og som skaper felles 
eierskap til organisering og agenda. Dette vil kunne styre samhandlingsarenaene til å bli en møteplass som 
støtter opp om helsefellesskapets hensikt; de gode pasientforløpene.   

https://nordlandssykehuset.no/samhandling
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Arbeidet med å se på muligheten for videreutvikling av samhandlingsarenaene startet i mai ved at 
Samhandlingssekretariatet inviterte Regional kompetansekontor (RKK) Lofoten med som observatører på 
Nordlandssykehusets fagdag for Lofotleger. Målet var at man ønsket å komme i dialog med RKK om 
potensielle muligheter for styrke kommunal involvering av samhandlingsarenaene i Lofoten. Med støtte i 
vedtaket fra SSU og erfaringene fra fagdag for Lofotleger, har samhandlingssekretariat og RKK Lofoten 
samarbeidet om å få til en workshop med mål å utvikle erfaringsmøtet og fagdag for Lofotleger til å bli 
arenaer med større grad av felles eierskap til agenda og arrangement.  Før sommeren var arbeidet kommet 
så langt at lokaler var reservert i Meieriet på Leknes for at workshopen skulle avholdes 28. september i år. 
Dessverre viste det seg at kommunene i Lofoten hadde andre planer denne dagen. Ny dato er bekreftet til å 
være 10. november. Lignende initiativ er tatt for Vesterålen og Salten men datoer er ikke bekreftet enda. 
Det forventes at workshopen for Vesterålen avholdes ila 2022 og for Salten i starten av 2023.  
 
Erfaringsmøtene 
Erfaringsmøtene kan være en arena der vedtak og tiltak fra helsefellesskapet settes inn i den lokale 
konteksten, finne gode måter å realisere gode pasientforløp og på den måten få innvirkning i pasienter og 
helsepersonells hverdag. Man kan også se for seg at erfaringsmøtene kan være en relevant arena for 
brukermedvirkning og bruk av erfaringskompetanse fra både pasienter, pårørende og helsepersonell. 
Siden erfaringsmøtene er godt etablerte samhandlingsarenaer, ligger det til rette for en mer lokal 
forankring og eierskap. Dersom ansvaret for arrangement og agenda legges til kommunene og 
Nordlandssykehuset lokalt vil arenaen få felles lokal ledelsesforankring som øker muligheten for at 
helsefellesskapets prioriteringer gjøres gjeldende lokalt. 
    
Fagdag for Lofotleger/Vesterålskurset  
Fagdager for leger i Lofoten og Vesterålen har frem til nå vært en medisinskfaglig møteplass for 
samhandling. Fagdagene bærer i dag preg av å være undervisning, i hovedsak av spesialister til 
allmennleger, og i mindre grad å være en samhandlingsarena. Praksiskonsulent (PKO) har hatt en sentral 
rolle i disse fagdagene. Det er ingen lignende etablert møteplass med samme målgruppe i Salten.  
 
SSU bør ta stilling til: 

• Helsefellesskapet bør vurdere legenes fagdager i et samhandlingsperspektiv. Skal fagdagene 
primært være en samhandlingsarena eller en ren faglig arena? Uavhengig av hva man kommer fram 
til bør fagdagene forankres lokalt, der interessentene står for innhold og arrangement. 

 
Fastlegerådet 
Fastlegerådet er Nordlandssykehusets initiativ til å styrke samhandlingen mellom fastleger og spesialistene 
i Nordlandssykehuset. Rådet er en møteplass, men har i likhet med andre råd og utvalg utfordringer med å 
rekruttere og engasjere ellers travle fagfolk. I fastlegerådets møte 1. juni i år gjorde man følgende vedtak: 
 

1. Fastlegerådet anbefaler Nordlandssykehuset å drøfte fastlegerådets rolle i helsefellesskapet. 
2. Fastlegerådet avholder minimum ett møte etter at Nordlandssykehuset HF og strategisk 

samarbeidsutvalg (SSU) har tatt stilling til eventuell funksjon og mandat.  
 

SSU bør ta stilling til:  
• Skal Fastlegerådet være en medisinskfaglig samhandlingsarena hvor leger engasjert i ulike FSU, 

prosjekter og andre tiltak drøfter spesifikke medisinskfaglige forhold?  
 

Ved at man videreutvikler fastlegerådet som samhandlingsarena vil arbeidet i helsefellesskapet kunne 
brukes til å få faglige innspill fra sentrale fagfolk, og et mer dynamisk samarbeid med en faggruppe som 
ellers er vanskelig tilgjengelig. Med et slikt mandat kan arenaen også bidra til å øke interesse og 
engasjement for deltakelse i helsefellesskapets utviklingsprosesser.  
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Praksiskonsulent (PKO) 
Det pågår arbeid med revisjon av rammeavtalen for praksiskonsulentordningen mellom RHF og 
legeforeningen som gjør at denne rollen i helsefellesskapet bør ses på når revisjonen er klar. Det er likevel 
relevant å se til at fremtidig rekruttering av PKO sammenfaller med representasjon av leger inn i 
helsefellesskapets nivåer jf. Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap punkt om Oppnevninger. 
 
 
   

https://www.legeforeningen.no/contentassets/4bda23ba30f843469af88da11ffa442f/rammeavtale-mellom-de-regionale-helseforetak-og-den-norske-legeforening-om-praksiskonsulentordningen.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/075aa1795e1e418ead8fe56d24d9349e/veileder-fastlegerepresentasjon-i-helsefellesskap.pdf

