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Oppfølging av SSU-sak 17-2023 Status lokale samhandlingsarenaer 

 
 
Vedlegg: 
SSU sak 17-2023 Status lokale samhandlingsarenaer  
SSU sak 31-2022 Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten - oppfølging  
av SSU sak 07-2022  
SSU sak 07-2022 Samhandlingsarenaer i helsefellesskapsmodell 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering.  

Bakgrunn: 
Strategisk samarbeidsutvalg har behandlet temaet lokale samhandlingsarenaer i SSU-sakene 07-2022, 
31-2022 og 17-2023. Som oppfølging av sak 31-2022 punkt 2 i innstilling konsensus, gis det i denne 
saken status på arbeidet.   
 
Samhandlingssekretariatet har bistått lokale ledere i kommuner og sykehusene i Lofoten og 
Vesterålen i etableringen av lokale samhandlingsarenaer i form av kick-off-møter som beskrevet i SSU-
sak 17-2023. I den etterfølgende prosessen er det planlagt etablering av ulike samhandlingsmøter på 
flere nivå. Det er tatt mange gode initiativ og et spennende arbeid på gang. Erfaringer som er gjort i 
prosessene i Lofoten og Vesterålen vil ha overføringsverdi når arbeidet startes opp i Salten. 
Samhandlingssekretariatet vil ta initiativ til møte for å starte etablering av lokal samhandlingsarena 
også i Salten.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene vurderer etableringen av slike samhandlingsarenaer som et viktig bidrag i arbeidet med 
å gjøre helsefellesskapet relevant for fagpersoner som utøver klinisk samhandling og for lederskapet 
lokalt i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Kommunene vurderer også at samhandlingsarenaene er 
en relevant og viktig erfaringsarena for diskusjon rundt prosess med revisjon av gjeldende 
samarbeids– og tjenesteavtaler. Lokale samhandlingsarenaer kan følge opp revisjon av samarbeids- og 
tjenesteavtaler.  

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset HF vurderer at virksomme lokale samhandlingsarenaer er viktig for den løpende 
samhandlingen med kommunene som bruker Nordlandssykehuset som lokalsykehus. 
Nordlandssykehuset HF erfarer at det har vært grundige prosesser i Lofoten og Vesterålen, og ser fram 
til gode prosesser også i Salten. Nordlandssykehuset HF vurderer at ved etablering av lokale 
samhandlingsarenaer har det vært særlig viktig å sørge for lokal ledelsesforankring.  
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