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SSU-sak 03-2022  

Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, 

Vesterålen og Salten 
 

 

Vedlegg (t):  

Mal for mandater til FSU 

 

Vedlegg (ikke t):  

Handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SSU) for perioden 2021- 

2022 

 

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. 

Bakgrunn: 
Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten skal ha partnerskapsmøtets handlingsplan 2021 – 2022 som 

ramme for sitt arbeid. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) skal, innenfor de rammene som Partnerskapsmøtet 

beslutter, drive felles strategisk planlegging og fatte beslutninger i konkrete samarbeidssaker, vedtektens § 4-

3. 

 

Etablering av faglige samarbeidsutvalg (FSU) er en vesentlig oppgave for SSU. FSU er arenaen for det 

praktiske arbeidet med utarbeiding av nye prosedyrer og retningslinjer for etablering av ny praksis foregår. 

Disse samarbeidsutvalgene er helsefellesskapets nivå 3 som så langt ikke er etablert. 

 

• Erfaring fra nasjonalt nettverk for helsefellesskapene viser at dette kan være fare for etablering av for 

mange, for smale og for ressurskrevende FSU. FSU i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og 

Salten skal ha: 

o Mulighet for suksess 

o Målbare resultater 

o Meningsfulle gevinster 

• Felles sekretariat foreslår oppstart av tre FSU som forventes å jobbe overordnet i sine områder, men 

også å skjele til hverandres aktiviteter slik at helsefellesskapet koordinerer sin faglige innsats. 

• Tydelige mandater er hensiktsmessig for å gi tydelige oppdrag og for å bevare helheten og lette 

koordinering av arbeidet i helsefellesskapet. Vedlagt mal for mandater til FSU. 

 

Saksbehandler:  Trude Kristin Kristensen/Iver O. Sunnset 

Dato dok: 12.04.2022 

Møtedato: 09.05.2022 

Vår ref:  2021/4503 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Handlingsplan%20for%20strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)%20for%20perioden%202021-2022.pdf


 

 

SSU-sak 03-2022                            Møtedato: 9. mai 2022                                                           2 

 

 
Figur 1. Arbeidsprosess 

 

Kommunenes vurdering:  
Fra det kommunale sekretariatet ansees de foreslåtte FSUene å være i tråd med den vedtatte handlingsplanen 

til Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten. Grunnoppbyggingen speiler det som tidligere er kjent fra 

tjenesteavtalene, og det kommunale sekretariatet mener at de gode prinsippene fra tjenesteavtalene 

videreføres med disse FSUene. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
De foreslåtte FSUene er i tråd med den vedtatte handlingsplanen til Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og 

Salten og bygger på de samme prinsippene og grunnlaget som overordnet samarbeidsavtale og 

tjenesteavtalene. Nordlandssykehuset HF vurderer også utvalgene å være i samsvar med hensikten i vår 

strategiske utviklingsplan og i tråd med oppdrag fra Helse Nord RHF, nasjonal helse- og sykehusplan og 

Vestfjorderklæringen. 

 

Nordlandssykehuset HF vil foreslå en deling av FSU for akuttmedisin og beredskap. De akuttmedisinske 

tjenestene utenfor sykehus har spesielt fokus i NSHP og koordinert innsats på dette området vil være noe 

ulikt det mandatet som beredskapsområdet krever fremover.  

Koronapandemien har tydeliggjort betydning av beredskap og av å være forberedt. Pågående krig i Ukraina 

med flyktningestrømmer i Europa ser vi også krever mer operativt fokus mellom tjenestenivåene innenfor 

beredskapsarbeid. Kommunene og Nordlandssykehuset HF bør vurdere områder innenfor beredskapen hvor 

det er behov for å styrke kompetanse, kapasitet, samkjøring av planverk og felles øvelser.  

 

Et FSU for beredskapsarbeid bør kunne ivareta og utvikle infrastrukturer som beskriver hensikt med hvem 

som møter i de ulike møtepunktene og sikrer at man har riktig myndighet til å treffe beslutninger og sikre 

informasjonsflyt og koordinert kommunikasjon. Fleksibel kapasitetsutnyttelse og behov for løsninger er 

utfordret i pandemi og i krigssituasjon og vil være et område man bør diskutere utenom plutselige oppståtte 

hendelser og kriser.   

 

Nordlandssykehuset HF vil foreslå slik endring i 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  

• FSU for beredskap, kapasitetsråd og omforent planverk  

• 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. 

 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vestfjorderkl%C3%A6ringen%20for%20helsefelleskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf
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1. Innledning 
Handlingsplanen beskriver fem hovedområder for samhandling i perioden; 

• Helsefellesskapet skal utvikle samhandlingen i tråd med føringer gitt i Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020- 2023 med felles planlegging av tjenester til de fire prioriterte gruppene. 

• Øke fokus på tjenesteavtalene hos den enkelte medarbeider. 

• Samhandling om helhetlige pasientforløp. 

• Samhandling om smittevern med opprettelse av samhandlingsarena når situasjoner krever dette. 

• Søke felles virkelighetsforståelse ved bruk av felles statistikk og virkelighetsforståelse. 

 

Det kan være aktuelt å opprette faglige samarbeidsutvalg (FSU) innenfor flere av områdene i 

handlingsplanen. En prioritert oppgave som følge av nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) er bedre 

tjenester til barn og unge, pasienter med psykiske helse- og/eller rusutfordringer, pasienter med flere 

kroniske lidelser og til skrøpelige eldre. Felles for disse gruppene er at de i større eller mindre grad har behov 

for langvarige og koordinerte tjenester fra flere aktører.  

 

Pandemien verden har gått gjennom de to siste årene har vist at samhandling om smittevern er viktig. 

Kommunene og Nordlandssykehuset HF har samarbeid knyttet til generelt smittevern. Kommunene og 

Nordlandssykehuset HF har også samarbeid om den akuttmedisinske kjeden og har kjennskap til hverandres 

planer knyttet til akutte hendelser og katastrofer. 

 

De siste årene har utviklingen av elektronisk kommunikasjon også nådd helsevesenet. Vi kjenner pleie- og 

omsorgsmeldinger mellom kommune og Nordlandssykehuset HF. Nå er også dialogmeldinger med et videre 

potensiale for kommunikasjon godt i gang. Elektronisk kommunikasjon åpner for samling av data. Andre 

typer data for eksempel knyttet til drift og til demografisk utvikling er viktig når vi skal danne oss et bilde av 

virkeligheten. Vi er avhengig av slike data, og analyse av disse, for å kunne planlegge drift på kort sikt, og 

strategisk utvikling på lengere sikt. 

 

Felles sekretariat ber SSU drøfte etablering av tre faglige samarbeidsutvalg som vedtas i neste møte.  

 

Et FSU for helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og tjenesteinovasjon vil ha fokus på tiltak som 

omfattes av handlingsplanens punkter en, to og tre. Det er mulige gevinster for alle pasientgrupper, særlig for 

de fire gruppene som er prioritert i NHSP. Et FSU for helhetlige pasientforløp, klinisk samhandling og 

tjenesteinovasjon vil forankre sitt arbeid i de fleste tjenesteavtalene, men særlig i avtalene 2 som skal sikre 

helhetlige og sammenhengende tjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, avtale 3+5 

samhandling for gode pasientforløp, tjenesteavtale 4 om kommunale øyeblikkelig-hjelp-tilbud, avtale 6 

retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, faglige nettverk, utdanning og praksis, avtale 7 om 

forskning, innovasjon og forbedringsarbeid og tjenesteavtale 10 om helsefremmende og forebyggende 

arbeid. 

 

Et FSU om beredskap og akuttmedisin vil kunne koordinere den innsatsen som allerede foregår mellom 

kommunene og Nordlandssykehuset HF på området. FSU om beredskap og akuttmedisin vil være forankret i 

handlingsplanens punkter en, to og fire. De akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus har spesielt fokus i 

NSHP. Videre vil arbeidet i FSU om beredskap og akuttmedisin være forankret i tjenesteavtale 6 

retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, faglige nettverk, utdanning og praksis, 7 om forskning, 

innovasjon og forbedringsarbeid, tjenesteavtale 8 om svangerskap, fødsel og barselomsorg og avtale 11 om 

omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. 

 

Et FSU om analyse og felles beslutningsgrunnlag forankres i handlingsplanens punkter en, to og fem. 

Samarbeidsutvalget vil også ha forankring i tjenesteavtale 6 retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, 

faglige nettverk, utdanning og praksis, 7 om forskning, innovasjon og forbedringsarbeid og avtale 9 om IKT-

løsninger lokalt. Arbeidet i samarbeidsutvalget vil også kunne ha betydning knyttet til helsefremmende og 

forebyggende arbeid, som er forankret i tjenesteavtale 10. 

 

Felles sekretariat har utarbeidet mal for mandat til faglige samarbeidsutvalg. Malen er ment å sikre 

hensiktsmessig organisering og koordinering av det faglige samarbeidet i helsefellesskapet. Mandatmalen 

inneholder punkter som bør vurderes av SSU i forbindelse med oppretting av FSU.  
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Mandat for faglig samarbeidsutvalg 
Samhandling, samarbeid og utvikling (eksempel) 

 

Gitt av Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og 
Saltens strategiske samarbeidsutvalg i møtet 

 

 dd. måned 202x  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Side 2 av 3 
 

 
 

1. Bakgrunn for og hensikt med utvalget 

Kort redegjørelse for hensikten med å oppnevne utvalget og hvilken begrunnelse man bruker for 

konkretisering og rammer for utvalgets arbeid. 

2. Formål 
Utvalget skal fylle følgende kriterier for mål og målsettinger, knyttet til hensikt og formulerte 

gevinster av utvalgets arbeid. 

2.1. Effektmål 
Målbare effekter man tenker utvalgets arbeid skal resultere i. 

2.2. Resultatmål 
Resultatmålene må konkretiseres nærmere avhengig av hvilken fase samhandlingsforløpet befinner 

seg i. Det kan derfor bli lagt til nye resultatmål etter hvert som arbeidet med forløpet skrider frem.  

2.3. Gevinster 
Konkret beskrivelse av forventede gevinster, og for hvem det er en gevinst. 

3. Rolle og oppgaver 
Beskrivelse av det faglige utvalgets rolle over for SSU. Beskrive hvilke områder utvalget skal prioritere 

mellom. 

4. Organisering 
Beskrive hvordan man tenker å organisere arbeidet, møtepunkter, reiser, kurs, etc. 

-  

Organisatorisk plassering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Sammensetning 
Hvem skal delta i utvalget: 

• Deltakelse fra kommunene 

• Deltakelse fra helseforetaket 

• Brukermedvirkning 

• Fastlege 

Partnerskapsmøte (PM)  

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

       Faglig samarbeidsutvalg for kvalitet og tjenesteutvikling 



 

Side 3 av 3 
 

4.2. Ressurser og økonomi 
Kostnadsoverslag over utvalgets arbeid, per år. 

Som hovedregel deles kostnadene mellom partnerne i tråd med § 3 i vedtekter for Helsefellesskapet 

Lofoten, Vesterålen og Salten 

Behov for kostnadskrevende tiltak forelegges SSU. 

Felles søknader om aktuelle prosjektmidler vurderes i samråd med SSU. 

 

4.3. Funksjonstid 
Utvalget skal virke så lenge Strategisk samarbeidsutvalg vurderer at det er behov for det faglige 

samarbeidsutvalget (eller en annen passende formulering). 

 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vedtekter%20for%20helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vedtekter%20for%20helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf

