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Dialogmote
Vi viser til

henvendelse om Dialogmoter mellom kommunene og Nordlandssykehuset helseforetaket, med snske om 6 bidra til forbedring og med forespsrsel om altemering av
moteansvaret.

Lofotridet er forespurt om 6 ta ansvar i2020.
Saken ble behandlet i Lofotridets mste 11. mai 2017:

Sak22lt7

Dialogm6termed Nordlandssykehuset-Alternering

Vedtak: Lofotrddet viser til brev av 24.april20t7 fra Nordlandssykehuset med foresporsel
om 6 arrangere dialogmote med OSO/Nordlandssykehuset i 2020. Lofotridet takker for
invitasjonen, og vil i samarbeid med OSO/Nordlandssykehuset finne passende dato og sted
for et slikt mote i Lofoten i2020.

Det vises til vedtaket.
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Dialogmoter kommunene - Nordlandssykehuset helseforetak
Overordnet samarbeidsorgan gjorde i sak 1812017 den 19.4 d.e. slikt enstemmige vedtak:

1.

Dialogmotene er viktige for Nordlandssykehuset og kommunene.
Det er registrert at det fra kommunesiden har vart noe misnoye med innhold og selve dialogen i
m6tene.
OSO onsker a bidra til forbedring, og henvender seg derfor til regionradene med foresporsel om
alternering av m6teansvaret. Eksempel:
2018 - Vesteralen
2019 - Nordlandssykehuset
2020 - Lofotradet
2021 - Nordlandssykehuset
2022 - Salten regionrAd

4.

Regionradene bes svare innen 1. eugust om slik alternering kan gjennomfores,

2.
3.

Det var lederen i OSO, kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvagoy kommune som hadde initiert
saKen.

Hans saksfremstillino var slik
I henhold til OSOS vedtekter g 2 er en av OSOI oppgaver e awikle et erlig Dialogmote (DM)
KOmmunene.

ned

Meqruppen for DM er kommunale toppledere, politikere, Nordlandssykehusets ledere og andre.
Pe mobt 8. mars 2017 deltok 19 av 21 kommuner, derav 6 ordforere/politikere. Fra Nordlandssykehuset
deltok 20 ledere inkludeft styreleder og medlemmer av styret.
I alt 49 deltakere noe en mA si seg godt fornoyd med.

DM blir evalueft, og det har kommet fram noen kitiske merknader til innhold og meten dialogen har
fungeft pA. Totalt sett vil jeg si at DM har blift positivt evalueft.
Vedlagt kopi av oppslag i Vesbrebn online hvor ordforer Tove Mette Bjorkmo, Softland kommune gir
sine merknader til erets DM.
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Som moteleder de 3 sis|tr- erene har jeg forsakt e bahnsere OSOS prognm med dialog mellom
foredragene og ogsi pA slutten i <dpen postr. Det har vist seg utfordrende da det ikke er enkeft e forutsi
hva som engasjerer.

Jeg onsker e

b

merknadene vi fer flbakemeldt pe alvor.

vare likeverdige pafter,

I og med at kommunene og Nordlandssykehusef ska/

har

jeg tenkt at hva om

arrangementsansvaret for DM alternerer?
Det kan gjores ved at regionredene bringes akttvt inn i dette arbeidet pA vegne av kommunene. Det
kunne gjores slik, eksempel:
2018

-

Vesterebn

-

Salten regionred

- Nordlandssykehuset
2020 - Lofotrddet
2021 - Nordlandssykehuset
201 9

2022

Vi/OSO/|VLSH kan da ogsA

lare av hvordan kommunesiden anangerer.

OSO kan foftsatt vere en viktig aktor ved A spille inn saker til aktuell arrangor.

Jeg onsker at OSO drafter defte.
OSO kan ikke avgjore en sak som defte, men OSO kan stofte et forslag som videresendes regionredene
for behandling.

Jeg vet at planleggingen av DM stafter u@e hostpaften. Av den grunn tror jeg det er luft at OSO allerede
nu gjor vedtak og gjor henvendelse til regionredene.
Pe vegne av Overordnet samarbeidsorgan, berjeg om at saken folges opp i regionradet.

Nordlandssykehuset vil pa dialogmotene delta med sin toppledergruppe og representasjon fra styret.
Nordlandssykehuset vil ogsa bidra med innspill til agenda.
Jeg vedlegger progtam for 2014,2015,2016 og 2017

.

Nordlandssykehuset hAper pe positiv behandling, og ber om tilbakemelding innen 1. august.

Med vennlig hilsen

Steinar Pleym Pedersen
Avdelingsleder for samhandling

