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SSU sak 17-2023  
Status lokale samhandlingsarenaer 
 

 
 
Vedlegg: 
Referat fra SSU 21. september 2022 
SSU sak 31-2022 Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten - oppfølging 
av SSU sak 07-2022 
 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering 

Bakgrunn: 
Strategisk samarbeidsutvalg har behandlet tema lokale samhandlingsarenaer to ganger. I møtet 21. 
september var det konsensus om blant annet at «SSU ber samhandlingssekretariatet bistå lokale 
aktører i å vurdere eksisterende arenaer, og til å utvikle samhandlingsarenaer for helsefellesskapet». 
 
Dette arbeidet er i godt i gang og følgende aktiviteter er gjennomført eller planlagt 

• Prosessmøte i Lofoten, der aktører som i utgangspunktet ville vært invitert til erfaringsmøte 
møttes for å gå i dialog om en lokal samhandlingsarena i Lofoten. Møtet ble avviklet 10. 
november 22 på Leknes. 

• Arbeidsutvalg for samhandlingsarena Lofoten er på plass og planlegger konstituering og 
ferdigstilling av utkast til mandat/retningslinje for arenaen 10. februar i år. 

• Prosessmøte i Vesterålen er planlagt til 19. januar 23 på Sortland. Erfaringer fra møtet i 
Lofoten har ført til at deltakerne i Vesterålen er begrenset til kommunale ledere i helse- og 
omsorgstjenesten og avdelingsledere og klinikksjefer i Nordlandssykehuset. 

• Det planlegges prosessmøte i Salten, dato er ikke satt. 
 
Tilsetting av kommunale samhandlingsrådgivere i Vesterålen og Salten ultimo 2022 gjør at 
samhandlingssekretariatet nå kan jobbe aktivt og konstruktivt med å møte konsensus fra SSU 21. 
september.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene vurderer etableringen av slike samhandlingsarenaer som et viktig bidrag i arbeidet både 
med forankring og implementering, men og som mulighet for kommunene å melde inn konkrete 
samhandlingsutfordringer til Helsefellesskapet og dermed bidra til å gjøre det relevant for de lokale 
helseaktørene. 

Saksbehandler: Stian Molvik 
Dato dok: 11.01.2023 
Møtedato: 01.02.2023 
Vår ref: 2023/3 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/21.%20september/Referat%20m%C3%B8te%20i%20strategisk%20samarbeidsutvalg%2021.%20september%202022.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2022/21.%20september/SSU%20sak%2031-2022%20Samhandlingsarenaer%20i%20Helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len,%20Salten%20-%20oppf%C3%B8lging%20av%20SSU%20sak%2007-2022.pdf
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Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset slutter seg til ambisjonen om å etablere virksomme lokale samhandlingsarenaer. 
Så langt har prosessen vist stor aktivitet og engasjement hos partnerne, og Nordlandssykehuset legger 
vekt på god forankring av samhandlingsarenaene i klinikker og avdelinger.  
 


