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SSU-sak 09-2022  

Dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Vedlegg (ikke t): 

• Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten 

 

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. 

Bakgrunn: 
Partnerskapsmøtet 2021 vedtok i sak 09-2021 at dialog- og partnerskapsmøtet 2022 skal avvikles 21. 

september. Nordlandssykehuset og kommunene hadde i forkant av det konstituerende dialog- og 

partnerskapsmøtet i 2021 samarbeid rundt saksforberedelser og saksfremlegg, men kommunal 

samhandlingsleder var ikke kommet på plass. Hovedtyngden av møteplanleggingen falt derfor på 

Nordlandssykehusets samhandlingsavdeling. Kommunenes synspunkter og innspill ble innhentet under 

saksforberedelsene, men den prosessen kunne ikke ivareta likeverdigheten i forberedelsene til disse viktige 

møtene. Derfor er det viktig at dialog- og partnerskapsmøtet i 2022 forberedes av et etablert felles sekretariat 

der en kommunal samhandlingsleder jobber side-om-side med Nordlandssykehuset HFs samhandlingsleder. 

 
SSU skal ta stilling til om dialog- og partnerskapsmøtet skal utsettes. SSU bes også om å ta stilling til 

hvordan planlegging og organisering av dialog- og partnerskapsmøtet skal ivaretas. Nordlandssykehuset HFs 

samhandlingsavdeling har bestilt møtelokaler til dialog- og partnerskapsmøtet på Radisson Blu i Bodø 21. 

september 2022. 

Kommunenes vurdering: 
Det kommunale sekretariatet støtter vurderingen om at dialog- og partnerskapsmøtet for 2022 må organiseres 

slik at man får en likeverdig saksbehandling mellom kommunene og helseforetaket. På den bakgrunn ser vi 

ikke at det er mulig å få avviklet dialog- og partnerskapsmøtet 21. september 2022, og anbefaler en utsettelse 

til etter at kommunal samhandlingsleder er tilsatt og arbeidet i kommunalt sekretariat er kommet ordentlig i 

gang. 

 

Fra kommunalt sekretariat fremheves det at den valgte programkomiteen ser ut til å måtte starte sitt arbeid 

ganske umiddelbart dersom et møte 24.oktober 2022 skal være mulig å gjennomføre.  

Saksbehandler:  Iver O. Sunnset/Trude Kristin Kristensen 

Dato dok: 12.04.2022 

Møtedato: 09.05.2022 

Vår ref:  2021/4503 

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/23.%20september%202021/Partnerskapsm%C3%B8te%20sak%2009-2021%20Dato%20for%20partnerskapsm%C3%B8tet%202022.pdf
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Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset HF vurderer at dialog- og partnerskapsmøtet for 2022 må organiseres slik at man får en 

likeverdig saksbehandling mellom kommunene og helseforetaket. Denne likeverdigheten vil ikke være mulig 

å få til før kommunal samhandlingsleder er tilsatt og felles sekretariat er kommet i virke. På den bakgrunnen 

ser ikke Nordlandssykehuset HF at det er mulig å få avviklet dialog- og partnerskapsmøtet 21. september 

2022. 

1. Innledning 
En kort oppsummering av erfaringene fra forberedelse og gjennomføring av dialog- og partnerskapsmøtet 

2021 viser en svært krevende prosess, som i hovedsak måtte bæres av samhandlingsavdelingen i 

Nordlandssykehuset HF.  

 

Dialog- og partnerskapsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt ved hjelp av Microsoft Teams og strømmet via 

Bodø kommunes Youtube-kanal. Den praktiske gjennomføringen var ikke optimal. Nordlandssykehuset HF 

organiserte all påmelding og oppfølging av obligatoriske kommunale deltakere. Dette arbeidet la beslag på 

betydelige ressurser. Det var spesielt utfordrende å få bekreftet deltakelse fra rådmenn/kommunedirektører. 

Saksforberedelsene var også ensidig der det kommunale bidraget i all hovedsak bestod av konsultasjoner 

med leder av OSO.  

 

Saksbehandlingen fram mot dialog- og partnerskapsmøtet 2022 innebærer oppfølging av handlingsplanen og 

partnerskapserklæringen noe som krever oppnevning av programkomité med politisk representasjon. I 

etterkant av dialog- og partnerskapsmøtet 2021 kom det tilbakemeldinger om at møtet bar lite preg av dialog, 

det var i hovedsak enveis kommunikasjon fra innlederne. Noen har kanskje sett for seg at dialog- og 

partnerskapsmøtet skulle erstatte de tidligere dialogmøtene mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. 

Helsefellesskapsmodellen er beskrevet i nasjonal helse- og sykehusplan. Vedtektene for Helsefellesskapet 

Lofoten, Vesterålen og Salten sier i § 4-1 at; 

 

«Dialogmøtet er en ikke-formalisert samhandlingsarena hvor styreleder i Nordlandssykehuset 

møter Ordfører/varaordfører (politisk representasjon). Her vil overordnede politiske mål og 

prioriteringer – både nasjonalt og regionalt - diskuteres og gjennomgås. 

 

Brukerrepresentant stiller fast i Dialogmøtet, og har rett til å uttale seg. Innkalling skjer likt 

med øvrige deltakere i Dialogmøtet, gjennom invitasjon fra programkomite. 

Kommunedirektører, administrerende direktør Nordlandssykehuset HF, leder for SSU 

inviteres til Dialogmøtet, men da som tilhørere for å fange styringssignaler om mål og 

rammer. Det samme gjelder observatører i SSU. 

 

Det utarbeides et årlig program for Dialog- og Partnerskapsmøtet, og disse skal finne sted 

samme dag. SSU ved leder er ansvarlig for utarbeidelse av program og innkalling. 

Dialogmøtet vil være et offentlig og åpent møte, som skal være tilgjengelig for alle 

interesserte på nett.» 


