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Samhandlingsarenaer i helsefellesskapsmodell 
 

 
Vedlegg (t): 

 

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. 

Bakgrunn: 
Etablering av helsefellesskap som samhandlingsmodell gjør det nødvendig med en gjennomgang av etablerte 

samhandlingsordninger og samhandlingsarenaer. Helsefellesskapet forutsetter et likeverdig partnerskap 

mellom kommunene og helseforetakene. Flere av de eksisterende samhandlingsarenaene er ensidig fasilitert 

av Nordlandssykehuset HF og oppfattes ikke som arenaer der likeverdige partnere møtes. Etter etablering av 

ny samhandlingsmodell for å imøtekomme endret krav til samhandling mellom foretak og 

primærhelsetjenesten er det nødvendig å ta en gjennomgang av tidligere arenaer og deres funksjon. Det er 

behov for å tydeliggjøre hensikt med, organisering av og deltakelse fra hvem i disse samhandlingsarenaene. 

 

Utfordringene i samhandling ligger i stor grad i risiko knyttet til overganger mellom tjenestenivå. SSU må 

legge til rette for å bygge en innovasjonskultur som bygger på likeverdighet i organisering og deltakelse. Den 

nye helsefellesskapsmodellen skal utvikle samhandling som bidrar til innovasjon og forbedring.  

Kommunenes vurdering: 
Det kommunale sekretariatet ser det som fordelaktig å kunne fortsette benyttelsen av gode 

samhandlingsarenaer som allerede er etablert. Kommunalt sekretariat ser imidlertid også behovet for nye 

samhandlingsarenaer med et sterkere innslag av kommunalt eierskap. De tidligere etablerte 

samhandlingsarenaene i regi av Nordlandssykehuset HF bør før videreføring evalueres i samarbeid med 

kommunene. I en slik evaluering bør det også sees på koordineringsansvar, økonomisk ansvar, planleggins-

ansvar, og en hensiktsmessig fordeling av dette mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene.  

 

Regionalt kompetansekontor/Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) og Kunnskapskommunen 

HelseOmsorg Nord vil kunne fungere som nye samhandlingsarenaer. Disse fungerer allerede som 

interkommunale samhandlingsarenaer, og vil kunne legge til rette for og koordinere en større og mer 

strukturert samhandling kommunene i mellom. Her vil også Nordlandssykehuset HF kunne inviteres inn.  

 

Kommunalt sekretariat mener det vil være fordelaktig å utrede hvordan Fastlegerådet kan fungere som 

samhandlingsarena i den nye helsefellesskapsmodellen. Det anbefales å se på Fastlegerådets sammensetning, 

slik at god representasjon fra de ulike regioner og kommuner, samt lokalsykehus sikres. Det anbefales videre 

å se på hvordan Fastlegerådet kan sikre god kommunikasjon og samhandling både ut mot fastlegene i 

kommunene og opp mot helsefellesskapet. Ansvarsfordeling for tilrettelegging av møter, planlegging og 

finansiering bør også inngå i utredningen. 
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For best mulig å ivareta kommunalt eierskap til de nye samhandlingsarenaene anbefaler kommunalt 

sekretariat en videre prosess hvor felles sekretariat inviteres inn til de ulike helseledernettverkene, for å 

utrede nye mulige samhandlingsarenaer. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Samtlige arenaer er i hovedsak drevet av Nordlandssykehuset HF, som står for sekretariat, invitasjoner, 

praktisk gjennomføring og etterarbeid. Det har også utviklet seg en praksis der helseforetaket også ganske 

ensidig bringer saker inn for de forskjellige foraene og har stor påvirkning i utarbeidelse av programmer i 

konferanser og andre arenaer. 

 

Dette rimer dårlig med likeverdig partnerskap. Nordlandssykehuset HF ønsker at SSU foreslår nye 

likeverdige samhandlingsarenaer som ivaretar intensjonen med helsefellesskap som legger til rette 

innovasjon, utvikling og forbedring. 

1. Innledning 
Etablering av helsefellesskap som samhandlingsmodell gjør det nødvendig med en gjennomgang av etablerte 

samhandlingsordninger og samhandlingsarenaer. Helsefellesskapet forutsetter et likeverdig partnerskap 

mellom kommunene og helseforetakene. Flere av de eksisterende samhandlingsarenaene er ensidig fasilitert 

av Nordlandssykehuset HF og oppfattes ikke som arenaer der likeverdige partnere møtes. 

 

I det følgende beskrives aktuelle samhandlingsordninger og -arenaer kort. 

 

Fastlegerådet ble opprettet av overordnet samarbeidsorgan (OSO) som et rådgivende utvalg. 

Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner, oppgavefordeling og 

forbedringsarbeid/nytenkning. Rådet består av seks representanter for fastlegene i Lofoten, Vesterålen og 

Salten og seks representanter fra Nordlandssykehuset HF. 

 

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal bidra til 

optimalisering av pasientforløp ved å sikre god samhandling mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Ordningen med praksissykepleier er en ordning mellom Bodø kommunene og Nordlandssykehuset HF som 

kom i stand da man ikke greide å rekruttere PKO for Saltenområdet. Avtalen er satt på vent ut mai 2022. 

 

Fagdag for Lofotleger er et samarbeid mellom samhandlingsavdelingen og Lofotens kommuner om to årlige 

fagdager for leger ansatt i både spesialist- og primærhelsetjenesten. Fagdagens er ment å være arena for 

samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering lokalt i Lofoten. 

 

Vesterålskurset er en årlig fagdag for leger ansatt i spesialist- og primærhelsetjenesten i Vesterålen med 

samme intensjon som fagdag for Lofotleger. 

 

Erfaringsmøter Nordlandssykehuset HF har inntil pandemien kom arrangert erfaringsmøter med kommunene 

to ganger i året i fire ulike regioner: Lofoten, Vesterålen, Indre Salten og Ytre Salten. Det vil si åtte møter i 

året. Møtene har vært et møtepunkt for helsearbeidere og ledere som jobber i kommunene og i 

Nordlandssykehuset.  

 

Samhandlingskonferansen har vært en årlig konferanse for de 20 kommunene som er knyttet 

Nordlandssykehuset HF. Konferansen har også vært åpen for andre deltakere som blant annet Fylkesmannen 

(nå Statsforvalteren), private institusjoner og andre.  
 

Mulige samhandlingsarenaer i framtiden 

Regionalt kompetansekontor/Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) bistår med planlegging og 

gjennomføring av kompetansetiltak for kommunalt ansatte. Har innen Helsefellesskapet tre ulike 

regionkontor – RKK Salten, RKK Lofoten og RKK Vesterålen og Lødingen. De tre kontorene har ulike 

aktiviteter i de tre regionene, men har alle lang erfaring i tilrettelegging og koordinering av 

https://nordlandssykehuset.no/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan-oso/fastlegeradet
https://nordlandssykehuset.no/samhandling/praksiskonsulent-pko
https://nordlandssykehuset.no/samhandling/fagdag-for-lofotleger
https://nordlandssykehuset.no/samhandling/vesteralskurset
https://nordlandssykehuset.no/samhandling/erfaringsmoter
https://nordlandssykehuset.no/samhandling/samhandlingskonferansen
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kompetanseaktiviteter. Ved RKK Lofoten koordinerer og fasiliterer de også et helseledernettverk bestående 

av Lofot-kommunenes kommunalsjefer innen helse, omsorg og mestring.  

 

Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord jobber for et tettere forsknings-, utviklings- og 

innovasjonssamarbeid (FuoI-samarbeid) mellom kommunene i regionen og med forskningsinstitusjonene. 

Formålet er samarbeid om forskning, innovasjon og utvikling gjennom å etablere felles arenaer og 

møteplasser for prosjektutvikling, kunnskaps- og erfaringsutveksling. I arbeidet med å etablere 

Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord, ble det inngått samarbeid med Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin (NSDM) og Senter for Omsorgsforskning Nord (SOF) ved UiT Norges arktiske universitet, 

samt Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap ved Nord universitet. Vestvågøy kommune er dedikert 

initiativtaker og motorkommune. Kommunen er også vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester, USHT Nordland, som også deltar i samarbeidet. Det er etablert en kommunegruppe med 

deltakere fra alle deltakerkommunene som foreløpig møtes 7-8 ganger i året. Denne deltakelsen er på 

kommunalsjefnivå med forsterking av ulike ressurspersoner. Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord er 

fortsatt i en tidlig fase, og søker å utvide samarbeidet med flere kommuner i regionen. 


