
 

 

Vedlegg 2: Forslag til struktur for Helsefellesskap Helgeland 

Forslag om modell for «Helsefellesskap Helgeland», anbefalt av OSO 
 

 
Oppnevning av representanter i SSU og FSU gjøres av hhv direktør i Helgelandssykehuset HF og i 

regionrådene. 

Interkommunal samhandlingssjef  

• Ansettes i 100% stilling med egen bokommune som arbeidsgiver (vertskommunesamarbeid).  

• Interkommunal samhandlingssjef rapporterer til rådmennene i de 18 kommunene i 

Helsefellesskapet.  

• Bidrar til kommunal behandling av saker til FSU og SSU og avklaring av kommunens synspunkt på 

spørsmål/saker til behandling - grunnlag for tilslutning /skape konsensus eller ikke. 

 

Ny struktur – Helsefellesskap 
Helgeland 

Kommentarer 

Overordnet samarbeidsavtale  Beskriver ramme for helsefellesskapet 

Dialogmøte  1 møte i forkant av partnerskapsmøtet –  

politisk og administrativ ledelse i kommunene og HSYK 

Partnerskapsmøte  
 

1 møte pr år. 
Adm. Direktør Helgelandssykehuset og 18 rådmenn 

Strategisk Samhandlingsutvalg (SSU)  
 

y møter pr år 
 x klinikksjefer 
 x kommunalsjefer 
 2 samhandlingssjefer 
 observatører: brukerrepr – ansattes org – fastlege – 
fylkesmann – universitet  

Faglig samarbeidsutvalg (FSU)  
 

z møter pr år 
X klinikkrådgivere  
x kommunale rådgivere/ledere 
2 samhandlingssjefer  
observatører: brukerrepr – ansattes org – fastlege – 
andre? 

ad hoc- arbeidsgrupper  Kliniske samarbeidsutvalg - oppnevnt av (SSU eller FSU) 
for avgrenset oppdrag 

Faste faglige utvalg/råd  Oppnevnt av SSU eller FSU.  
Fastlegeråd, Praksiskonsulenter (fastleger, sykepleiere), 
Forhandlingsutvalg. 
Andre 

Samhandlingssekretariat Interkommunal samhandlingssjef 
Helseforetakets samhandlingssjef 

Samhandlingskontakt i hver enkelt 

kommune –  

Kontaktpunkt for de kommunale representantene i FSU 
og SSU.  



 
 

 

Samhandlingskontakt i den enkelte kommune 

• Kontaktpunkt for de kommunale representantene i FSU og SSU. Viktig å sikre at kommunene som 

ikke har representanter i hhv SSU og FSU involveres og representeres.  

 

Konsensusprinsipp 
Kommunene og helseforetaket avtalefester at beslutninger i Helsefellesskapet er bindende ved 
konsensus. Det betyr at de som deltar i Strategisk og faglig samhandlingsutvalg fra kommunene og 
helseforetaket, kan forplikte dem de representerer. 
 
Konsensusprinsippet innebærer nødvendigvis ikke at kommunene frasier seg myndighet innenfor 
temaene som behandles. Det krever at kommunene sørger for lokal behandling og forankring av saker, 
om nødvendig i kommunestyret. Representantene utvalgt av kommunene i samarbeidsorganene vil ha 
et ansvar for å sikre at kommunene de representerer har formidlet sitt syn i sakene som behandles, og 
at representanten ivaretar kommunenes syn. 
 
OSO tilrår at kommunene tilslutter seg forslag om modell for «Helsefellesskap Helgeland», 
konsensusprinsippet, og en felles finansiering av en kommunal samhandlingssjef i 100 % stilling.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


