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SSU sak 04-2023  
Dialog- og partnerskapsmøte 2023 
 

 
 
Vedlegg: 
Invitasjon til å samkjøre dialog- og partnerskapsmøte og Helseinnovasjonsuka 2023 
Svar til Inovacare om invitasjon til å samkjøre dialog- og partnerskapsmøtet med Helseinnovasjonsuka 
2023 
Partnerskapsmøtet sak 03-2022 Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 
Partnerskapsmøtet sak 06-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2023 

Innstilling til konsensus:   
 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar følgende oppnevninger til programkomiteen til 
orientering:  
• Kommunal representant Vesterålen: Anders Svensson, samhandlingsrådgiver 

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 
• Kommunal SSU-medlem: Stein Ole Rørvik, kommunedirektør Saltdal kommune 
• SSU-medlem Nordlandssykehuset: Gro-Marith Karlsen, klinikksjef medisinsk klinikk 
• Samhandlingssekretariatet: Knut Erik Dahlmo, kommunal samhandlingsleder  
• Samhandlingssekretariatet: Trude Kristensen, Samhandlingssjef Nordlandssykehuset  
• Brukerrepresentant: oppnevning fra brukerutvalget i Nordlandssykehuset kommer 

 
2.    SSU gir programkomiteen i mandat å utarbeide forslag til, og gjennomføring av dialog- og 

partnerskapsmøtet i 2023.  
 

3.    SSU gir programkomiteen i oppdrag å gjennomgå paragraf 4 i helsefellesskapets vedtekter 
og fremlegge et konkret forslag endring jf. Konsensus i partnerskapsmøtets sak 03-2022. 

Bakgrunn: 
Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefellesskapets øverste organ, og avvikles en gang i året. Her 
møtes politisk og administrativ ledelse i kommunene og sykehuset for å forankre de overordnede 
retningslinjer for samarbeidet. Helsefellesskapet skal utvikle samhandlingen i tråd med føringer gitt i 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 med felles planlegging av utvikling av tjenester til de fire 
prioriterte gruppene. 
 
Erfaringen etter dialog- og partnerskapsmøtet 2022 var at programkomiteen opplevde knapp tid til 
sitt arbeid. Samhandlingssekretariatet anbefaler derfor SSU om å gjøre oppnevninger til 
programkomiteen for dialog- og partnerskapsmøtet 2023 på et tidligere tidspunkt. I gjennom 
organiseringen og innkalling til dialog- og partnerskapsmøtet 2022 ble det avdekket behov for å gjøre 
endringer i helsefelleskapets vedtekter § 4 som omhandler representasjon i møtene. Det er naturlig at 
man samtidig som planlegging av dialog- og partnerskapsmøtet 2023, ser på vedtektene om 
representasjon og at man ut i fra de erfaringene som gjøres i gjennom planleggingsarbeidet fremlegger 

Saksbehandler: Monika Sæthre og Knut Erik Dahlmo 
Dato dok: 11.01.2023 
Møtedato: 01.02.2023 
Vår ref: 2023/3 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/25.%20oktober%202022/Partnerskapsm%C3%B8tet%20sak%2003-2022%20Vedtekter%20for%20Helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/25.%20oktober%202022/Partnerskapsm%C3%B8tet%20sak%2006-2022%20Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8tet%202023..pdf
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forslag til endring av vedtektene. Det er derfor hensiktsmessig at programkomiteen igjennom sitt 
arbeid påtar seg denne jobben.  
 
Samhandlingssekretariatet har mottatt invitasjon fra Inovacare om samordning av dialog- og 
partnerskapsmøtet 2023 med Helseinnovasjonsuka 2023, se vedlegg. Samhandlingssekretariatet har 
besvart henvendelsen fra Inovacare. Svaret er begrunnet i at dialog- og partnerskapsmøtet 2023 bør 
legges til etter konstituering av de nye kommunestyrene.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene vurderer at det er behov for å komme i gang med planleggingen av dialog og 
partnerskapsmøte i 2023 mye tidligere enn hva tilfellet var inneværende år. Dette både av praktiske 
årsaker som planlegging ut fra drift, men også for å sikre rett komitesammensetning og gode prosesser 
i selve planleggingen. Kommunene vurderer at det i tråd med vedtak i partnerskapsmøtets sak 06-
2022 at dialog og partnerskapsmøtet 2023 blir en del av KS Nord-Norge sin høstkonferanse. 
Kommunene vurderer også som nødvendig at tidsrammen for dialogmøtet utvides, noe som gir rom 
for mer dialog og økt metodisk handlingsrom. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset vurderer at det er behov for at programkomiteen kommer tidligere i gang med 
sitt arbeid enn ved dialog- og partnerskapsmøtet 2022. Nordlandssykehuset støtter forslaget om 
sammensetning av programkomiteen blir med overvekt fra kommunene for at alle regionene skal 
være representert.  

Innledning 
Dialog- og partnerskapsmøtet 2022 ble gjennomført 25. oktober (se egen sak), og ble integrert som en 
del av kommunekonferansen til KS Nord-Norge. Det ble i møtet besluttet at dialog- og 
partnerskapsmøtet 2023 skulle legges i tilknytning til KS Nordland høstkonferanse 2023. Datoen er 
ennå ikke er satt. KS Nord-Norge sin høstkonferanse blir ikke datofestet før på senvinteren 2023 men 
vil bli arrangert etter konstituering av de nye kommunestyrene. Det vurderes derfor hensiktsmessig å 
opprettholde samarbeidet med KS om samkjøring av høstkonferansen og dialog- og 
partnerskapsmøtet i 2023.  

Tilpasning av vedtekter 
Partnerskapsmøtet gjorde i sak 03-2022 vedtak om å se på behov for å gjøre endringer i § 4. Et 
eventuelt endringsforslag vil kunne fremlegges på dialog- og partnerskapsmøtet 2023. Det vurderes 
som formålstjenlig at dette inngår en del av mandat for programkomiteen. 



 

 

inovacare.no 

 

Besøksadresse: Sjøgata 15/17, Bodø 

Postboks: 815, 8001 Bodø 

 

Fakturaadresse: PB 815, 8001 Bodø 

Org.nr.: 984 047 320 mva 

Invitasjon til å samkjøre dialog- og partnerskapsmøte med 
Helseinnovasjonsuka 2023 
 

 

Inovacare er en innovasjonsarena for helseløsninger som jobber for å styrke innovasjonskultur og øke 

innovasjonskraften i regionen, blant annet gjennom å styrke det privat-offentlige samarbeidet. Initiativet eies av 

Nordlandssykehuset, Bodø komme og Nordland Fylkeskommune og drives av KPB (Kunnskapsparken Bodø). 

Målet er å skape et kompetansemiljø for innovasjon i regionen, også utover Bodø.  

 

Et at initiativene Inovacare jobber med er Helseinnovasjonsuka som ble arrangert for første gang 25.-30. 

september 2022, med støtte fra Helse Nord og Innovasjon Norge. Uka skal bidra til innsikt, inspirasjon, 

kunnskap og møteplasser på tvers av sykehus, kommuner, helsenæring, brukere/pasienter og FOUI-miljøer i 

regionen. Målgruppen for uka er hele verdikjeden og målet er å styrke innovasjonskulturer og øke 

innovasjonskraften i regionen. Tilbakemeldingene etter uka har vært positive og vi vurderer at uka har truffet et 

etterlengtet behov for en møtearena omkring helseinnovasjon. Vi har mottatt tilbakemelding om flere initiativer 

som er igangsatt som følge av inspirasjon og dialog under uka. Inovacare har besluttet å arrangere uken også i 

2023 fra 25-29. september. Dette tidspunktet er koordinert med Helse Nord, Nord universitet og Statsforvalteren 

i Nordland slik at vi unngår kolliderende arrangementer. Ambisjonene er at denne uken skal arrangeres hvert år 

den siste uken i september og skal bli en uke som samler helseregionene i nord. 

 

Politisk ledelse og politikere er å anse som viktige premissleverandører for helsetjenestene, spesielt i kommunal 

helsesektor. Inovacare ser på denne målgruppen som et viktig ledd i verdikjeden for kunne bidra med 

innovasjonsarbeid i helsetjenesten, på tvers av sykehus og kommune, og ønsker i større grad å invitere dem inn 

til dialog. Vi har mottatt flere tilbakemeldinger etter Helseinnovasjonsuka på at politikere og politisk ledelse i 

større grad bør inkluderes i samtaler om fremtidens helsetjeneste. Derfor ønsker vi å legge til rette for dette 

under Helseinnovasjonsuka 2023 og inviterer Helsefellesskapet til dialog omkring samkjøring av det årlige 

dialog- og partnerskapsmøtet og Helseinnovasjonsuka. Vi tror det kan være verdifullt for både ledelse og 

innbyggere at øverste politisk ledelse involveres i diskusjonene som vi legger opp til under uka. I tillegg ser vi en 

verdi i at dette kobles tett opp mot tematikken som Helsefellesskapet jobber med for å sikre aktualitet og 

regional forankring. Fra et økonomisk perspektiv tenker vi det kan være fornuftig å forsøke å samkjøre dette med 

en eksisterende fysisk møtearena, og vurdere at det årlige dialog- og partnerskapsmøtet kan være en slik arena. 

 

Konkret ber vi Helsefellesskapet vurdere om det er mulig å legge det årlige dialog- og partnerskapsmøtet til en 

dag mellom 25 og 29- september i 2023, slik at vi i fellesskap kan bygge et programinnhold som også inkluderer 

toppledelser til dialog om hvordan vi kan tilrettelegge for innovasjon og utvikling av fremtidige helsetjenester. 

Vi ser for oss at vi i samarbeid med Helsefellessakapets sekretariat vil kunne utarbeide et programinnhold som 

treffer både Helsefelleskapet og Helseinnovasjonsuka sine intensjoner. 

 

 

Kontaktperson 

Trine Holmvåg, seniorrådgiver KPB og prosjektleder for Helseinnovasjonsuka 

Mob: 90274888 

E-post: th@kpb.no 

 

Tove Evjen, Seniorrådgiver KPB, prosjektleder for Inovacare 

Mob: 95731717 

tje@kpb.no 

 

https://www.inovacare.no/no/hjem/
mailto:th@kpb.no
mailto:tje@kpb.no


 

 
 

   
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 53 40 00 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 E-post: postmottak@nlsh.no 
Postboks 1480 8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no 
8092 Bodø  Org.nr: 983.974.910 

   
Inovacare ved Trine Holmvåg og Tove Evjen 
 
  
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2022/3859 
 

Saksbehandler: 
Trude Kristin Kristensen/Knut Erik 
Dahlmo (Kommunal samhandlingsleder) 

Sted/dato: 
Bodø, 05.12.2022  
 
 

  
Svar Inovacare - Invitasjon til å samkjøre dialog- og partnerskapsmøte med 
Helseinnovasjonsuka 2023  

 
Vi takker for henvendelsen vedrørende invitasjon til samkjøring av dialog- og 
partnerskapsmøtet 2023 med Helseinnovasjonsuka 2023. Invitasjonen er nå presentert og 
diskutert i samhandlingssekretariatet og Nordlandssykehusets medlemmer og kommunale 
medlemmer av strategisk samarbeidsutvalg.  
 
Dialog- og partnerskapsmøtet er en arena hvor politisk ledelse og øverste administrative 
ledelse i Nordlandssykehuset og kommunene møtes for å forankre retningen for 
helsefellesskapet. Møtet arrangeres én gang per år og møtedato for neste års møte settes i 
dialog- og partnerskapsmøtet året før. Siden det i 2023 er kommunestyre- og fylkestingsvalg, er 
det naturlig å forvente at det tilkommer nye ordførere i helsefellesskapet. Det er nødvendig at 
helsefellesskapet raskt involverer nye ordførere i helsefellesskapet for å sikre forankring av 
arbeidet som gjøres og veien videre. På grunn av dette er kommunene og Nordlandssykehuset 
enige om at det er hensiktsmessig at dialog- og partnerskapsmøtet legges etter konstituering av 
de nye kommunestyrene. Dette skjer i løpet av oktober, noe som medfører at dialog- og 
partnerskapsmøtet ikke kan legges til Helseinnovasjonsuka i september.  
 
Helsefellesskapet ser likevel stor relevans av de aktiviteter som arrangeres via 
Helseinnovasjonsuka i lys av de aktiviteter som foregår, og planlegges for, i helsefellesskapet. 
Samhandlingssekretariatet ønsker med det å bidra til å fylle arrangementene i 
Helseinnovasjonsuka med relevant innhold som er knyttet til aktiviteter i helsefellesskapet og 
tema som omhandler samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste samt andre 
aktører i vår felles helsetjeneste. Dersom det høres interessant ut ber vi dere ta kontakt med 
samhandlingssekretariatet. Samtidig vil samhandlingssekretariatet anbefale Inovacare om å 
gjøre en direkte invitasjon til ordførere, kommunedirektører, helse- og omsorgssjefer og 
kommuneoverleger som tilhører Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten om å delta på 
Helseinnovasjonsuka 2023. 
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I 2024 vil ikke dialog- og partnerskapsmøtet måtte ta hensyn til kommunestyre- og 
fylkestingsvalg slik som i 2023. Det vil derfor være nye muligheter for å se på et samarbeid 
mellom Helseinnovasjonsuka og dialog- og partnerskapsmøtet.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Trude Kristin Kristensen 
Samhandlingssjef 
Samhandlingsavdelingen 

Knut Erik Dahlmo 
Kommunal samhandlingsleder 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Kopi til: 
Strategisk samarbeiddsutvalg  
postmottak kommunene 
KS Nordland ved Robert Isaksen 

 

 
 
 

 
 


