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Etablering av Helsefellesskap Helgeland

• Det er via OSO sendt ut politisk sak til 18 kommuner på Helgeland 
30.11.20

• Det er via OSO sendt ut forslag på høring om interkommunal 
samhandlingssjef

• Det er via OSO sendt ut på høring forslag til samhandlingsstruktur på 
Helgeland



Status pr 11.03.21

• Kommunene trenger lengre tid til politisk behandling

• KSU tilbyr å møte alle kommuner hvor vi presenterer 
Helsefellesskap Helgeland

• Har som mål å ha det første partnerskapsmøtet september 2021
KSU foreslår 22. eller 28. september- bestemmes av OSO



Status etter OSO sendte saken med frist 28.02.21

• 3 kommuner har vedtatt saken

• Viktig for KSU å få vite status i kommunene

• Bidrar gjerne med mer informasjon for fremdrift og engasjement 
for Helsefellesskap Helgeland 

• Kommunemøter pågår hvor helsefellesskap er en del av agendaen

• I Helgelandssykehuset er det 23.mars møte med stabsledere for 
involvering i helsefellesskapet



Etablering av Helsefellesskap Helgeland 

 Helsefellesskap 
Helgeland

Inkludert vedtekter Partnerskapsmøtet 

Inkludert vedtekter Strategisk samarbeidsutvalg 

Inkludert vedtekter Faglig samarbeidsutvalg 

Fagråd 
         Barn og unge

Fagråd 
Personer med 

psykiske helse og 
rusproblemer

Fagråd
Personer med flere 

kroniske lidelser

Fagråd
Skrøpelige eldre

Parter 
18 kommuner på Helgeland og 
Helgelandssykehuset HF.

Med fokus på Helgelands behov 
skal partnerne skape 
sammenhengende og 
bærekraftige helse- og 
omsorgstjenester til pasienter 
som trenger tjenester både fra 
spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.





Jobbes med pr i dag

• Oppbygning av struktur

• Vedtekter partnerskapsmøtet

• Vedtekter strategisk samarbeidsutvalg 

• Vedtekter faglig samarbeidsutvalg

• Fokus på hva Helgeland har av gode 
samhandlingsstrukturer og hva som kan 
endres, videreutvikles



Drøftinger underveis 

• Bør kommunerepresentasjon i 
partnerskapsmøtet bestå av ordførere 
og/eller rådmenn? 

• Et utvalg av kommuner eller alle 18?

• Hvem avgjør dette? 

• Skal alle deltakere ha talerett i 
partnerskapsmøtet



Forts. drøftinger 

• Antall deltakere i Strategisk 
samarbeidsutvalg 

• Fastlegerollen- kriterier-utvelgelse 
og finansieringsmodell 

• Skal partnerskapsmøtet forberedes 
av OSO med innspill fra KSU for 
2021?



Kritiske faktorer for etablering av Helsefellesskap 
Helgeland 

• Vedtak i de enkelte kommuner 

• Etableringa av interkommunal samhandlingssjef i 100% 
stilling

• 2/3 tilslutning for å kunne søke tilskudd fra HOD

• Fastlegenes engasjement og involvering

• For spesialisthelsetjenesten er det etablert 
kommunikasjon gjennom eierlinjen

• Tilsvarende mangler på kommunesiden? 



Fremdriftsplan 

• Vedtektene for Helsefellesskap 
Helgeland skal være ferdig juni-21 

• Ekstraordinært møte i OSO for å vedta 
innstilligen fra KSU?

• Skal vi ha partnerskapserklæring på 
Helgeland?

• Innhold i partnerskapsmøtet 

• Partnerskapsmøtet 22. eller 28. 
september



Oppsummering 

Kan OSO ta stilling til

• Fastsettelse av dato for partnerskapsmøtet?

• Ekstraordinært møte i juni for behandling av 
vedtekter

• KSU fortsetter arbeidet jamfør 
innholdsfortegnelsen i dokumentet 
Helsefellesskap Helgeland?


