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Til stede 
Representerer Innkalt  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 
ass. kommunedirektør  
Meløy kommune 

  

Lofoten Mette Nygård 
kommunalsjef helse og 
omsorg Vågan kommune 

  

Lofoten Iver Sunnset, 
kommunalsjef helse og 
mestring 
Vestvågøy kommune 

Forfall Iver O. Sunnset 
representerer felles 
sekretariat/kommunenes 
samhandlingsleder i møtet 

Lofoten Knut Erik Dahlmo,  
ass. rådmann  
Flakstad kommune 

 Vara for Iver O. Sunnset 

Nordlandssykehuset HF Siri T. Ursin  
Direktør 

Forfall  

Nordlandssykehuset HF Tonje Hansen  
direktør fag og forskning 

  

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

  

Nordlandssykehuset HF Gro-Marith Karlsen 
klinikksjef  
medisinsk klinikk 

  

Nordlandssykehuset HF Eystein Præsteng Larsen 
Seniorrådgiver/jurist 

  

Nordlandssykehuset HF Harald Stordahl    
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klinikksjef, prehospital 
klinikk 

Nordlandssykehuset HF Gunn-Hege Valøy  
klinikksjef kirurgisk klinikk 

Forfall  

Nordlandssykehuset HF Beate Sørslett 
Viseadministrerende 
direktør 

 Vara for Siri T. Ursin 

Nordlandssykehuset HF Anita Kvarsnes  
klinikksjef   
barneklinikken 

 Vara for Gunn-Hege Valøy 

Representanter med møte og talerett: 
 
Ansatterepresentant 
kommune 

Torgunn Gunnarson 
Hovedtillitsvalgt 
Fagforbundet 
Bodø kommune 

  

Ansatterepresentant 
Nlsh HF 

Bente Arntsen 
Foretakstillitsvalgt  
Norsk sykepleierforbund 

  

Brukerrepresentant for 
kommunene 

  Ikke oppnevnt 

Brukerrepresentant 
Nordlandssykehuset HF 

Gunn Strand Hutchinson 
Nestleder brukerutvalget 

Forfall  

Brukerrepresentant 
Nordlandssykehuset HF 

Danielle Johanne Hansen 
Leder ungdomsrådet 

 Vara for Gunn Strand 
Hutchinson 

Fastlege/ kommunelege Øydis Hana  
fastlege  
Vestvågøy kommune 

  

Kommunenes 
sentralforbund (KS) 

Lisa Friborg Forfall  

 Robert Isaksen 
Daglig leder 
KS Nordland 

 Vara for Lisa Friborg 

Statsforvalteren i 
Nordland 

Morten J. Sundnes,  
fylkeslege 

Forfall  

Statsforvalteren i 
Nordland 

Sonja Revhaug  
assisterende fylkeslege 

 Vara for Morten J. 
Sundnes 

Nord univeristet Hilde Holm Solvoll 
studieleder 

  

 Gøril Ursin 
dekan 

 Vara for Hilde Holm 
Solvoll, møter også 
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Universitetet i Tromsø, 
Norges arktiske 
universitet 

Silje Wangberg 
ass. instituttleder 

  

Felles sekretariat 
kommunene 

Iver O. Sunnset 
Helse og mestringsleder 
Vestvågøy kommune 

  

Felles sekretariat 
Nordlandssykehuset HF 

Trude K. Kristensen, 
avdelingsleder 
samhandlingsavdelingen 

  

Rådgiver 
Nordlandssykehuset HF 

Stian Molvik 
Seniorrådgiver 
Samhandlingsavdelingen 

 Referent 

Rådgiver  
Vestvågøy kommune 

Tove Yndestad 
Rådgiver 

 Referent 

Saksliste 
SSU sak 01-2022 Godkjenning innkalling og saksliste  

SSU sak 02-2022 Oppnevning av nye medlemmer til SSU  

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

SSU sak 04-2022 Helsefelleskapets arbeidsform og saksforberedelser 

SSU sak 05-2022 Mandat implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

SSU sak 6-2022 Medisinsk avstandsoppfølging innen klinisk ernæringsbehandling i spesialist- 
og primærhelsetjeneste 

SSU sak 07-2022 Samhandlingsarenaer i helsefellesskapsmodell  

SSU sak 08-2022 Framskrivningsdata for Helsefellesskapets område  

SSU sak 09-2022 Dialog- og partnerskapsmøte 2022  

SSU sak 10-2022 Møteplan Helsefellesskapets utvalg  

SSU sak 11-2022 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler  

SSU sak 12-2022 Orienteringssaker 

SSU sak 13-2022 Referatsaker 
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SSU sak 01-2022 Godkjenning innkalling og saksliste  
 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjenner innkalling og saksliste 
 

Fra møtet: 
SSU sak 01-2022 Godkjenning innkalling og saksliste manglet saksdokument til møtet. 

Ønske om at møtene har ramme mellom klokken 10:00 og 14:00, av hensyn til tilreisende. 

Leder SSU ønsker å fremme en sak som eventuellsak; Digital hjemmeoppfølging av kronisk 
syke. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjenner innkalling og saksliste 
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SSU sak 02-2022 Oppnevning av nye medlemmer til SSU  

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar følgende oppnevninger til etterretning: 
 Nordlandssykehusets direktør Siri Tau Ursin overtar som leder av SSU fram til 

kommunene overtar ledelsen etter dialog- og partnerskapsmøtet i 2023 
 Kommunenes brukerrepresentant – ingen kandidat 
 Fastlege/kommunelege Øydis Hana, Vestvågøy 
 Kommunenes samhandlingsleder Iver Sunnset, helse- og mestringsleder 

Vestvågøy kommune 
 Nordlandssykehusets brukerrepresentant Gunn Strand Hutchinson med leder 

for ungdomsrådet som vara, for tiden Marie Dalskjær. 
 Ansattrepresentant Nordlandssykehuset HF Bente Arntsen 

 

Fra møtet: 
Felles sekretariat gjør oppmerksom på at det er en del oppnevninger til SSU som ikke er 
gjort. 

Nytt forslag til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar følgende oppnevninger til etterretning: 
 Nordlandssykehusets direktør Siri Tau Ursin overtar som leder av SSU fram til 

kommunene overtar ledelsen etter dialog- og partnerskapsmøtet i 2023 
 Kommunenes brukerrepresentant – ingen kandidat 
 Fastlege/kommunelege Øydis Hana, Vestvågøy 
 Kommunenes samhandlingsleder Iver Sunnset, helse- og mestringsleder 

Vestvågøy kommune 
 Nordlandssykehusets brukerrepresentant Gunn Strand Hutchinson med leder 

for ungdomsrådet Danielle Johanne Hansen som vara  
 Ansattrepresentant Nordlandssykehuset HF Bente Arntsen 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar følgende oppnevninger til etterretning: 
 Nordlandssykehusets direktør Siri Tau Ursin overtar som leder av SSU fram til 

kommunene overtar ledelsen etter dialog- og partnerskapsmøtet i 2023 
 Kommunenes brukerrepresentant – ingen kandidat 
 Fastlege/kommunelege Øydis Hana, Vestvågøy 
 Kommunenes samhandlingsleder Iver Sunnset, helse- og mestringsleder Vestvågøy 

kommune 
 Nordlandssykehusets brukerrepresentant Gunn Strand Hutchinson med leder for 

ungdomsrådet Danielle Johanne Hansen som vara  
 Ansattrepresentant Nordlandssykehuset HF Bente Arntsen 
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SSU sak 03-2022 Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet 
Lofoten, Vesterålen og Salten. 

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet og foreslår opprettelse av følgende 
faglige samarbeidsutvalg (FSU) til konsensusbehandling i neste møte: 

• FSU for helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinovasjon 
• FSU for akuttmedisin og beredskap 
• FSU for analyse og felles beslutningsgrunnlag 

 

2. SSU har drøftet og foreslår at oppdrag til FSU følger mal for utforming av 
mandater fra SSU til FSU. 

Fra møtet: 
Drøfting om utvalgenes omfang. SSU ber om at felles sekretariat utarbeider forslag til 
konkrete mandat for de tre foreslåtte FSU, særlig med tanke på å synliggjøre at barn og unge 
er et prioritert område, samt fokus på psykisk helse. Felles sekretariat utreder også 
eventuelle delinger av de foreslåtte FSU. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet og foreslår opprettelse av følgende 
faglige samarbeidsutvalg (FSU) til konsensusbehandling i neste møte: 

• FSU for helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinovasjon 
• FSU for akuttmedisin og beredskap 
• FSU for analyse og felles beslutningsgrunnlag 

 

2. SSU har drøftet og foreslår at oppdrag til FSU følger mal for utforming av 
mandater fra SSU til FSU. 
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SSU sak 4-2022 Helsefelleskapets arbeidsform og saksforberedelser 

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken i dagens møte og ber felles 
sekretariat komme tilbake til beskrivelse av hensiktsmessig arbeidsform etter at 
det er tilsatt kommunal samhandlingssjef som tiltrer sekretariatet. 

Fra møtet: 
Fra kommunene gjøres det oppmerksom på at det tilsettes to koordinatorer, i 30 % stilling 
hver, som skal styrke felles sekretariat på kommunal side.  

Nytt forslag til vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken i dagens møte og ber felles 
sekretariat komme tilbake til beskrivelse av hensiktsmessig arbeidsform etter at 
det er tilsatt kommunal samhandlingsleder som tiltrer sekretariatet. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken i dagens møte og ber felles 
sekretariat komme tilbake til beskrivelse av hensiktsmessig arbeidsform etter at 
det er tilsatt kommunal samhandlingsleder som tiltrer sekretariatet. 
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SSU sak 5-2022 Mandat implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) oppretter et utvalg for implementering av 
pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. 

2. SSU oppnevner følgende medlemmer til utvalget: 
Kommunale oppnevninger: 

o Fastlege 
o Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon 
o Kommuneoverlege 
o Koordinerende enhet  
o Brukerrepresentant 

Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF: 

o Legespesialist Nlsh 
o Palliativt team 
o Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet 
o Kreftkoordinator Nlsh 
o Brukerrepresentant 

3. SSU vedtar vedlagt mandat for utvalget. 
4. Utvalget presenterer sitt arbeid for dialog- og partnerskapsmøtet 2022 

 

Fra møtet: 
SSU er positiv til å forankre implementeringsarbeidet i helsefellesskapet. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) oppretter et utvalg for implementering av 
pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. 

2. SSU oppnevner følgende medlemmer til utvalget: 
Kommunale oppnevninger: 

o Fastlege 
o Kommunal kreftkoordinator/kommunal koordinatorfunksjon 
o Kommuneoverlege 
o Koordinerende enhet  
o Brukerrepresentant 

Oppnevninger fra Nordlandssykehuset HF: 
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o Legespesialist Nlsh 
o Palliativt team 
o Sykepleier/kreftsykepleier fra sengeenhet 
o Kreftkoordinator Nlsh 
o Brukerrepresentant 

3. SSU vedtar vedlagt mandat for utvalget. 
4. Utvalget presenterer sitt arbeid for dialog- og partnerskapsmøtet 2022 

 

SSU sak 6-2022 Medisinsk avstandsoppfølging innen klinisk ernæringsbehandling i 
spesialist- og primærhelsetjeneste 

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og anbefaler kommunene i 
Vesterålen å delta i en pilot for å etablere medisinsk avstandsoppfølging innen 
klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og primærhelsetjenesten. 

2. SSU ber felles sekretariat fremme vedtakssak om etablering av medisinsk 
avstandsoppfølging innen klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og 
primærhelsetjenesten i Vesterålen, med hensikt å etablere tilbudet i hele 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten. Saken fremmes etter at 
eventuelle innovasjonsmidler er innvilget. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og anbefaler kommunene i 
Vesterålen å delta i en pilot for å etablere medisinsk avstandsoppfølging innen 
klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og primærhelsetjenesten. 

2. SSU ber felles sekretariat fremme vedtakssak om etablering av medisinsk 
avstandsoppfølging innen klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og 
primærhelsetjenesten i Vesterålen, med hensikt å etablere tilbudet i hele 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten. Saken fremmes etter at 
eventuelle innovasjonsmidler er innvilget. 
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SSU sak 7-2022 Samhandlingsarenaer i helsefellesskapsmodell  

 

Innstilling til konsensus:  

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og ber om at det utredes forslag 
fra felles sekretariat på aktuelle samhandlingsarenaer som ivaretar behovet for 
innovasjon og samhandlingsløsninger som skal følges opp helsefellesskapets arbeid 
og handlingsplaner 

Fra møtet: 
Felles sekretariat oppfordres til å se på nærhet og koblinger mellom samhandlingsarenaene 
og SSU.  

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og ber om at det utredes forslag 
fra felles sekretariat på aktuelle samhandlingsarenaer som ivaretar behovet for 
innovasjon og samhandlingsløsninger som skal følges opp helsefellesskapets arbeid 
og handlingsplaner 

 

SSU sak 8-2022 Framskrivningsdata for Helsefellesskapets område  

 

Innstilling til konsensus: 

1. SSU utferdiger mandat for framskrivning av utfordringsbildet i helsetjenesten i 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten 

 

Vedtak: 

1. SSU utferdiger mandat for framskrivning av utfordringsbildet i helsetjenesten i 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten 
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SSU sak 09-2022 Dialog- og partnerskapsmøte 2022  

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtar at dialog- og partnerskapsmøtet avholdes 
24. oktober 2022. 

2. SSU vedtar at dialog- og partnerskapsmøtet 2022 gjennomføres som fysisk møte. 
3. SSU nedsetter en programkomite for planlegging og gjennomføring av dialog- og 

partnerskapsmøtet 2022, komiteen ledes av kommunene. 
4. SSU vedtar at programkomiteen skal bestå av samhandlingslederne for henholdsvis 

kommunene og Nordlandssykehuset HF, to kommunale representanter og to 
representanter fra Nordlandssykehuset HF. 

Fra møtet: 
Drøftingene i møtet bringer fram at også 24. oktober kan bli knapp tid for å få forberedt 
dialog- og partnerskapsmøtet på en god måte. KS melder at man arrangerer sin 
høstkonferanse for kommunene 26. og 27. oktober, og SSU antyder at 25. oktober kan være 
en god dato for møtet. 

Nytt forslag til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtar at dialog- og partnerskapsmøtet avholdes 
rundt 24. oktober 2022. 

2. SSU vedtar at dialog- og partnerskapsmøtet 2022 gjennomføres som fysisk møte. 
3. SSU nedsetter en programkomite for planlegging og gjennomføring av dialog- og 

partnerskapsmøtet 2022, komiteen ledes av kommunene. 
4. SSU vedtar at programkomiteen skal bestå av samhandlingslederne for henholdsvis 

kommunene og Nordlandssykehuset HF, to kommunale representanter og to 
representanter fra Nordlandssykehuset HF. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtar at dialog- og partnerskapsmøtet avholdes 
rundt 24. oktober 2022. 

2. SSU vedtar at dialog- og partnerskapsmøtet 2022 gjennomføres som fysisk møte. 
3. SSU nedsetter en programkomite for planlegging og gjennomføring av dialog- og 

partnerskapsmøtet 2022, komiteen ledes av kommunene. 
4. SSU vedtar at programkomiteen skal bestå av samhandlingslederne for henholdsvis 

kommunene og Nordlandssykehuset HF, to kommunale representanter og to 
representanter fra Nordlandssykehuset HF. 
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SSU sak 10-2022 Møteplan Helsefellesskapets utvalg  

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) slutter seg til framlagte møteplan. 
2. SSU vedtar at agenda saksdokumenter skal sendes ut per e-post senest ti dager før 

møtedato. 
Fra møtet: 
Man ser behov for et møte i tillegg til de møtene som er foreslått i møteplanen, og lufter 
forslag om et digitalt møte med fokus på mandater innen uke 24. 

Tema åpenhet og offentliggjøring av møtedatoer, agenda og sakspapirer. Disse publiseres på 
nordlandssykehuset.no, kommunene kan bruke informasjonen på sine hjemmesider. 

Nytt forslag til vedtak: 

1. SSU beslutter å bytte om på datoer for dialog- og partnerskapsmøtet 21. september 
og møtet i SSU 24. oktober. 

2. SSU beslutter å møtes digitalt innen uke 24 med mandater på agendaen.  
3. SSU vedtar at agenda og saksdokumenter som hovedregel skal sendes ut per e-post 

senest tre uker før møtedato. 
 

Vedtak: 

1. SSU beslutter å bytte om på datoer for dialog- og partnerskapsmøtet 21. september 
og møtet i SSU 14. oktober. 

2. SSU beslutter å møtes digitalt innen uke 24 med mandater på agendaen.  
3. SSU vedtar at agenda og saksdokumenter som hovedregel skal sendes ut per e-post 

senest tre uker før møtedato. 
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SSU sak 11-2022 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler  

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og ber felles sekretariat 
utarbeide mandat for revisjonsarbeidet for overordnet samarbeidsavtale og 
tilhørende tjenesteavtaler i helsefellesskapet, inkludert fremdriftsplan, til første møte 
i SSU etter at ny nasjonal veileder for samarbeidsavtaler foreligger 

Fra møtet: 
Møtet fokuserer at det må gjøres en jobb for å implementere avtalene, og arbeidet med å 
gjøre avtalene kjent i tjenestene. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og ber felles sekretariat 
utarbeide mandat for revisjonsarbeidet for overordnet samarbeidsavtale og 
tilhørende tjenesteavtaler i helsefellesskapet, inkludert fremdriftsplan, til første møte 
i SSU etter at ny nasjonal veileder for samarbeidsavtaler foreligger 
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SSU sak 12-2022 Orienteringssaker 

 

Innstilling til konsensus:  

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de innmeldte sakene til orientering 
 

Fra møtet: 
Statsforvalteren i Nordland har ansvar for å arrangere to kurs for LIS1 legene (turnuslegene) i 
den perioden de er ute i kommunene i siste del av tjenesteperioden. Et av kursene “kurs i 
folkehelsearbeid” strekker seg over to dager og skal dekke flere læringsmål og emner.  

I juni 2021 gjorde Helsedirektoratet om på hvilke læringsmål som er anbefalt inn i dette 
kurset. Nå er samhandling og samvalg lagt inn. Første kurs med oppdatert kursprogram ble 
derfor avholdt nå i april 2022 og program er lagt for høsten 2022 med foredragsholdere fra 
Samhandlingsavdelingen ved UNN.  

Statsforvalteren har som mål å forme kursinnholdet fremover slik at man får innlegg både 
fra lokalsykehus og kommuner bedre frem. Dette vil få frem samhandling fra flere 
perspektiver og fra ulike deler av fylket da LIS1 legene befinner seg rundt om i hele 
Nordland.  

Hos Statsforvalteren er det gruppeveilederne for LIS1 leger som står for innholdet i 
kursprogrammet, i tillegg til at assisterende fylkeslege Sonja Revhaug og Tia Tjeldnes har LIS1 
legene som sitt ansvarsområde.  

Vi vil derfor senere komme med en mer konkret forespørsel til både Helsefellesskapet om 
forslag til innleggsholdere for kursprogrammet 2023 og fremover. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de innmeldte sakene til orientering 
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SSU sak 13-2022 Referatsaker 

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de framlagte referatsakene til orientering 
 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de framlagte referatsakene til orientering 
 

SSU sak eventuelt: Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke – spredningsprosjekt 

Midlertidig samhandlingsleder Sunnset innleder kort. Saken ble tatt inn til tross for 
utfordringer med konsensusbehandling. Det er snakk om en søknad uten risiko for den 
enkelte kommune. Bodø kommune søker sammen med Vågan kommune. 

 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og anbefaler kommuner og 
helseforetak i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten å sende en søknad med 
formål om deltakelse i spredningsprosjektet for digital hjemmeoppfølging av kronisk 
syke. 

2. Bodø og Vågan kommuner tar på seg å stå som søker på vegne av 
samarbeidsprosjektet, jfr kriteriene i tilskuddsordningen. 

3. SSU anbefaler at de kommunale representantene i SSU avklarer med øvrige 
kommuner i sin region vedrørende deltagelse på søknaden, og gir tilbakemelding til 
felles sekretariat ved midlertidig samhandlingsleder innen 01.06.2022. 

4. Felles sekretariat utarbeider brev til alle kommunene i Helsefellesskapet og forespør 
om deltagelse på søknaden. Tilbakemelding gis til kommunal sekretariatsleder. 

5. SSU ber om at felles sekretariat kommer tilbake med vedtakssak etter at søknaden er 
behandlet hos Helsedirektoratet. 

6. SSU ber om at saken legges fram for fastlegerådet i Nordlandssykehuset HF og at 
Digital hjemmeoppfølgning (DHO) tas med som tema for samhandlingsarenaer. 

 

Nytt forslag til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og anbefaler kommuner og 
helseforetak i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten å sende en søknad med 



 
 

Side 17 av 17 
 
 

formål om deltakelse i spredningsprosjektet for digital hjemmeoppfølging av kronisk 
syke. 

2. Bodø og Vågan kommuner tar på seg å stå som søker på vegne av 
samarbeidsprosjektet, jfr kriteriene i tilskuddsordningen. 

3. Felles sekretariat utarbeider brev til alle kommunene i Helsefellesskapet og forespør 
om deltagelse på søknaden. Tilbakemelding gis til kommunal sekretariatsleder. 

4. SSU anbefaler at de kommunale representantene i SSU avklarer med øvrige 
kommuner i sin region vedrørende deltagelse på søknaden, og gir tilbakemelding til 
felles sekretariat ved midlertidig samhandlingsleder innen 01.06.2022. 

5. SSU ber om at felles sekretariat kommer tilbake med vedtakssak etter at søknaden er 
behandlet hos Helsedirektoratet. 

6. SSU ber om at saken legges fram for fastlegerådet i Nordlandssykehuset HF og at 
Digital hjemmeoppfølging (DHO) tas med som tema for samhandlingsarenaer. 

 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og anbefaler kommuner og 
helseforetak i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten å sende en søknad med 
formål om deltakelse i spredningsprosjektet for digital hjemmeoppfølging av kronisk 
syke. 

2. Bodø og Vågan kommuner tar på seg å stå som søker på vegne av 
samarbeidsprosjektet, jfr kriteriene i tilskuddsordningen. 

3. Felles sekretariat utarbeider brev til alle kommunene i Helsefellesskapet og forespør 
om deltagelse på søknaden. Tilbakemelding gis til kommunal sekretariatsleder. 

4. SSU anbefaler at de kommunale representantene i SSU avklarer med øvrige 
kommuner i sin region vedrørende deltagelse på søknaden, og gir tilbakemelding til 
felles sekretariat ved midlertidig samhandlingsleder innen 01.06.2022. 

5. SSU ber om at felles sekretariat kommer tilbake med vedtakssak etter at søknaden er 
behandlet hos Helsedirektoratet. 

6. SSU ber om at saken legges fram for fastlegerådet i Nordlandssykehuset HF og at 
Digital hjemmeoppfølging (DHO) tas med som tema for samhandlingsarenaer. 

 

Bodø 9. mai 2022 

Tove Yndestad
  

 Stian Molvik 
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