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Evaluering av dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
 

 
 
 
Vedlegg: 
Partnerskapsmøte sak 09-2021 Dato for partnerskapsmøtet 2022 
SSU-sak 09-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
SSU sak 16-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
Resultater fra Questback-evaluering 
 

Innstilling til konsensus:   
SSU tar saken til orientering og ber programkomiteen for neste års dialog- og 
partnerskapsmøte ta hensyn til erfaringene som ble gjort etter årets møte.   

Bakgrunn:  
Årets dialog- og partnerskapsmøte ble avholdt 25. oktober og er andre møtet som avholdes etter 
etablering av Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten. For første gang ble møtet avholdt som et 
fysisk møte. For å kunne legge de rette rammene for neste års dialog- og partnerskapsmøte er det 
behov for å evaluere årets møte.  

Kommunenes vurdering:  
Kommunene vurderer at årets dialog og partnerskapsmøte, gitt at planlegging kom svært sent i gang 
og at det var første gang møtet ble avholdt fysisk, ga noen erfaringer. På plussiden anføres at det møte-
teknisk fungerte bra (gjennomføring, lokaler, strømming, m.m). En ser også de praktiske fordelene det 
ga med samlokalisering med KS Nord-Norge sin høstkonferanse. Kommunene vurderer også at det er 
tilfredsstillende at 19 av 20 kommuner i helsefellesskapet deltok. Kommunene vurderer imidlertid at 
tidsrammen tilgjengelig i dialogmøtet var utilstrekkelig for å skape en god dialog, og at det derfor tas 
hensyn til økt tidsramme for neste års møte, hvor programkomite bør gis rom for å vurdere aktuelle 
metoder for å oppnå en god dynamikk og dialog i dialog og partnerskapsmøtet.  

Nordlandssykehuset HFs vurdering:  
Dialog- og partnerskapsmøtet er et viktig møte hvor SSU skal skape forankring for sitt arbeid og 
retningen for helsefellesskapet bestemmes her. Møtedeltakerne signaliserte i årets møte ønske om 
mer dialog. Nordlandssykehuset forventer at programkomiteen utforsker behovet for at 
kommunedirektører og ordførere skal ha bedre grunnlag for å skape denne forankringen på. Siden 
helsefellesskapet er en ny arena, som er ulik fra tidligere arenaer, blir det viktig å være nøktern på hva 
dialogen i denne sammenhengen skal innebære. Inntrykket fra årets møte er at møtedeltakerne ønsket 
mer kunnskap om hva som foregår i helsefellesskapet, hvor det blant annet ble etterspurt 
møtearenaer ut over dette årlige arrangementet. Nordlandssykehuset vurderer at denne arenaen ikke 
skal brukes til å dekke et behov om økt kunnskap og at det er viktig at man holder seg til møtenes 
formål, som er å sikre at retningen i helsefellesskapets arbeid forankres. Større tidsramme medfører 
ikke nødvendigvis til et bedre resultat med tanke på hensikten med møtet. Her vurderer 
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Nordlandssykehuset at økt tidsramme for møtet ikke nødvendigvis er løsningen, men at man heller 
bør se på alternativer for hvordan behovet for dialog kan ivaretas for eksempel ved å ta i bruk andre 
regionale arenaer for kompetanseheving rundt hva som foregår i helsefellesskapet. Samtidig kan det 
jobbes med å justere innholdet i dialog- og partnerskapsmøtet slik at kommunenes behov og ønsker 
vektlegges. 

Innledning  
Dialogmøtet er en samhandlingsarena hvor styreleder i Nordlandssykehuset HF møter ordførere 
(politisk representasjon). Kommunedirektørene/rådmenn møter uten tale og forslagsrett. Her vil 
overordnede politiske mål og prioriteringer – både nasjonalt og regionalt - diskuteres og 
gjennomgås. Dialogmøtet skal gi retning og styringssignaler til administrativ ledelse i 
Partnerskapsmøte gjennom dialog og felles konsensus om mål og rammer for helsefellesskapet. 
Dialogmøtet fatter ikke vedtak.    
   
Partnerskapsmøtet er et formelt møte mellom administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF 
og kommunedirektørene/rådmenn. Dette vil være det øverste organet hvor administrativ toppledelse 
i Nordlandssykehuset HF og kommunene møtes. Partnerskapsmøtet skal sikre en overordnet ledelse 
av Helsefellesskapet og er basert på konsensusvedtak av saker som tas opp. Møtet protokollføres.  
   
I Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten har man valgt å slå sammen møtene til ett møte 
bestående av to deler; dialogmøtet og partnerskapsmøtet som siste del av møtet. Dialog- og 
partnerskapsmøtet er ikke en konferanse. I dialog- og partnerskapsmøtet 2021 ble årets møtedato satt 
til 21. september 2022. På grunn av at samhandlingssekretariatet først ble komplett 1. august 2022, 
ble det i SSU-møte 15. juni besluttet å flytte dialog- og partnerskapsmøtet i tilknytning til KS 
høstkonferanse.  
 

Programkomiteen 

Programkomiteen til årets dialog- og partnerskapsmøte ble oppnevnt i SSU-møtet i juni 2022. 
Komiteen kom først i gang med sitt arbeid i august. Det ble avholdt to møter og komiteen opplevde 
knapp tid til sitt arbeid. Erfaringen fra årets arbeid i programkomiteen er at komiteen bør bestå av 
medlemmer fra SSU, da det fortsatt er usikkerhet om hvordan møtet skal arrangeres for å sikre 
intensjonen med møtet. Det anbefales at neste års komite bør utgå fra SSU sammen med 
samhandlingssekretariatet. 
   

• SSU bør vurdere å gjøre oppnevninger til programkomiteen for dialog- og partnerskapsmøtet 
2023 på et tidligere tidspunkt, slik at komiteen får bedre tid til sitt arbeid enn årets 
programkomite hadde.   
 

Representasjon  
Målet med dialog og partnerskapsmøtet er at beslutningstakere fra kommuner og sykehus møtes for å 
forankre veien videre for helsefellesskapet. For å oppnå dette målet er det nødvendig med korrekt og 
tilstrekkelig representasjon i møtet. Møtet hadde totalt 52 deltakere. 19 av 20 kommuner var 
representert ved enten ordfører eller rådmann/kommunedirektør. 16 av 20 ordførere deltok sammen 
med 12 av 20 kommunedirektører. Fra ledelsen i Nordlandssykehuset deltok 7 av 8 medlemmer. 
Øvrige 17 deltakere bestod av SSU-medlemmer og ansatte i stab/støttefunksjoner i kommuner og 
foretaket.  

 

Tilbakemelding fra møtedeltakerne 
Ved muntlig evaluering i møtet ba deltakerne om større tid til dialog. Det ble også ytret ønske om å få 
status på arbeidet i helsefellesskapet mellom de årlige dialog- og partnerskapsmøtene. I etterkant av 
møtet ble det sendt ut en Questback-undersøkelse til møtedeltakerne. 24 av 52 deltakere besvarte 
denne (46%). Ved gjennomgang av questbacksvarene viser det seg at flere respondenter har svart på 
feil spørsmål angående forankring. Det viktigste signalet samlet sett, er at et flertall ga tilbakemelding 
på at rommet for dialog må økes i neste års møte.  
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Medieoppfølging  
Medieoppfølging kan være en viktig del av informasjonen til beslutningstakere. 
Informasjon om dialog- og partnerskapsmøtet ble publisert på Nordlandssykehusets internettside i 
forkant og etterkant av møtet og på Nordlandssykehusets intranett.  
 


