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Viser til tidligere møte mellom kommunale representanter i KSU helsefelleskap. Og dagens telefonsamtale
Det er nasjonale føringer på at helsefellesskap skal opprettes og en forventning om at det skjer i 2020. OSO har
opprettet et KSU for å jobbe fram en modell for helsefellesskap Helgeland.
Viser også til referat etter dette møtet som sier noe om hva sekreteriatslederne i Regionrådene ønsket presentert
for regionrådene:
«Regionråd spiller inn sak i sine møter og vil etter ferien kalle inn representanter for kommunene innen OSO/ KSU
Helsefellesskap. der de ønsker en presentasjon av Helsefellesskapet, tanker rundt forankring, innspill til hvordan de 3
ulike nivåer kan organiseres m.m. Bestilling av presentasjon sendes KSU i forkant av møteinnkalling»
Samhandlingssjef i HSYK, Knut Roar Johnsen, er sammen med en kommunal representant invitert til å holde en
presentasjon på Helgelandstinget i Mosjøen 17.09.20. Vi ønsker at Knut Roar Johnsen og f.eks meg får muligheten til
å holde en tilsvarende presentasjon for Indre Helgeland regionråd. Er det mulig å få til?
KSU har tett møtestruktur. Vi har kommet til et punkt der vi trenger tilbakemelding fra regionrådene for å sikre at
arbeidet videre er i tråd med det kommunene ønsker.
Ønske fra KSU helsefellesskap til regionrådene
1. Regionrådene gir de kommunale representantene i KSU mandat til å utarbeide et forslag for opprettelse av
helsefelleskap på vegne av alle kommunene.
2. Regionrådene støtter vurderingen til KSU om at man tar utgangspunkt i modell fra gamle Østfold fylke
(presentasjon)
3. De kommunale representantene i KSU bes komme tilbake til regionrådene med konkrete forslag til hvordan
helsefellesskapet kan organiseres på Helgeland innen 01.12.2020.
4. Tilbakemelding på om regionrådene støtter opprettelse av stilling for interkommunal samhandlingssjef, og
ber om innspill på hvilken kommune samhandlingssjefen skal underlegges.
Ber om innspill fra deg på forslaget.
Med vennlig hilsen

Frode Berg
kommuneoverlege
avdeling legetjenester og samfunnsmedisin
Telefon: 75 14 50 61 Mobil: 41206706
E‐post: Frode.Berg@rana.kommune.no
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