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Side  1 



 
Agenda: 
 
1/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
2/2018 Godkjenning av referat fra møtet 30.11.17 
3/2018 Mottak av overgrepsofre i Lofoten og Vesterålen 
4/2018 Status epikriser/EVUer for pasienter som skal videre i kommunal oppfølging 
5/2018 Betaling for bruk av ambulansepersonell – kommunale tjenester 
6/2018 Prosjekt Rehabilitering i Nord-Norge 
7/2018 Strategisk utviklingsplan – status i arbeidet 
8/2018 Møteplan 2018 
9/2018 Nytt pasientreisetilbud i Lofoten og Vesterålen 
10/2018 Transittrom i Vesterålen – etablering 
11/2018 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
12/2018 Administrerende direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
13/2018 Referatsaker 
 
 

   T: Tilstede 
   F: Fraværende 

Kommunale representanter  

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Vestvågøy kommune  T 

Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune og nestleder OSO T 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan og Vestvågøy kommune T 

Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune T 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune T 

Kristin Eide, kommunalsjef Meløy kommune T 

Geir Mikkelsen, Fauske kommune T 

  

Helseforetakets medlemmer  

Paul Martin Strand, adm. dir NLSH og leder OSO T 

Bjørnar Hansen, ass. klinikksjef, vara for klinikksjef Trude Grønlund (PHR)  T 

Olaug Kråkmo, klinikksjef Medisin T 

Harald Stordahl, klinikksjef Prehospital T 

Tonje Hansen, fagsjef T 

Gro-Marith Villadsen, klinikksjef AKUM  T 

Edle Elstad, driftssykepleier kir/ort Lofoten T 

  

Brukerrepresentant  

Barbara Priesemann T 

  

Arbeidstakerrepresentant  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund F 

Bengt Are Pettersen, LO T 

  

KS  

Elin Bye F 

  

Fylkesmannen  

Yngve Osbak F 

  

Universitetene  

Trine Karlsen, Nord Universitet T 

Arnfinn Andersen, Norges arktiske universitet F 
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Andre  

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset T 

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten F 

Irene Flatvoll-Pedersen, pre-hospital klinikk T 

Eystein Præsteng Larsen, jurist Nordlandssykehuset T 

Tony Bakkejord, klinikksjef, Hode- og bevegelsesklinikken T 

Jan Ove Edvardsen, leder ambulansetjenesten T 
 
 
 

Sakskart: 
(Informasjon skrevet i rødt er tilleggsinformasjon som ikke framkom i møtet) 

Saksnr.  Saksfremstilling 
1/18 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

2/18 Godkjenning av referat fra møtet 30.11.17 
 

vedtak: 
 

1. Referat fra møtet 30.11.17 godkjennes. 
 

3/18 Mottak av overgrepsofre i Lofoten og Vesterålen 
 
Saksbehandler fagsjef Tonje Hansen orienterte om saken.  

 
vedtak: 

 
1. OSO tar saken til orientering 
2. OSO støtter en ordning der en kan benytte UNN Harstad 

 
4/18 Status epikriser/EVUer for pasienters om skal til videre kommunal oppfølging 

 
Administrerende direktør Paul Martin Strand orienterte om Nordlandssykehusets arbeid 
med å øke andelen epikriser ved utskrivelse. Fire tiltak er igangsatt. Disse ivaretas av 
Seksjon for e-helse og Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD) på foretaksnivå. 
  

1. Forbedring av våre journalsystem (DIPS-EPJ): Når det opprettes en epikrise ved 
utskrivelse skal det komme opp et forslag om at pleie- og omsorgstjenesten også 
skal være mottaker av denne. Dette er en systemendring vi lenge har etterlyst, og 
som vi nå endelig har fått på plass for ca 2/3 av våre kommuner. Dette fungerer i 
de kommunene som har innført tjenestebasert adressering. Av tekniske årsaker 
er ikke dette på plass for kommuner som har Profil som journalsystem i pleie- og 
omsorgstjenesten.  

2. Strakstiltak på informasjon/opplæring: SKSD har informert om situasjonen og gitt 
opplæring på morgenmøter for leger ved flere enheter (Kir/ort, nevrologi, ØNH, 
noen fagområder på medisin). Det har også vært gjennomført statusmøter 
mellom SKSD og de klinikkene der SKSD har overtatt det merkantile personellet 
(Kir/ort og hode- og bevegelse-klinikken) 

3. Langsiktige tiltak på opplæring: SKSD er i ferd med å ferdigstille nytt 
opplæringsmateriell i bruk av DIPS-EPJ for alle våre ansatte. Dette materiellet 
består av tilpasset e-læring og klasseromskurs. Å sende epikriser ved utreise til 
aktuelle mottakere (inkludert PLO) inngår som ett av læringsmålene. 
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4. Ledelsesforankring: Tema er tatt opp i klinikksjefmøter, siste gang i utvidet 
ledermøte med ledergruppene i alle våre klinikker (20.mars). Epikrise ved 
utskrivelse vil følges opp videre i utvidet ledermøte og i oppfølgingsmøter med 
klinikkene.  
 

5/18 Betaling for bruk av ambulansepersonell – kommunale tjenester. 
 
Innledning ved ambulansesjef Jan Ove Edvardsen. 
 

vedtak: 
 

1. OSO mener at fakturering ikke er et hensiktsmessig tiltak nå 
2. OSO ber Nordlandssykehuset og kommunene gå i en prosess for å lukke feilbruk 

av ambulanseressurser 
 

6/18 Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge 
 
Orientering ved Laila Skogstad, prosjektleder/regional rådgiver v/Regional 
kompetanseseksjon (RKS), UNN. 
 
Presentasjon vedlegges referatet. 
 

vedtak: 
 

1. OSO Nordland støtter Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge. 
2. OSO Nordland oppnevner til prosjektgruppen: 

• Tone Johnsen, leder for Avdeling for habilitering og rehabilitering i HBEV, 
Nordlandssykehuset    

• Sverre Rasch, leder for rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune 
3. OSO Nordland ber sine kommuner/rehabiliteringsavdelinger om å delta i 

dialogmøtene rundt prosjektet. 
4. OSO ber alle kommunene oppnevne en representant som kan være kontaktperson 

for kommunerepresentanten i prosjektgruppen.  

 

 

7/18 Strategisk utviklingsplan - status 
 
Saksbehandler fagsjef Tonje Hansen orienterer 
 

vedtak: 
 

1. OSO tar orienteringen om fremdriften med Strategisk utviklingsplan til etterretning 
 

8/18 Møteplan 2018 
 

vedtak: 
 

1. OSO avvikler sine møter i 2018 på følgende datoer: 13/4, 6/6, 20/9 og ett i 
november 

2. Møtestart 10:30 til ca 15:30 og med unntak av møtet 6/6, avvikles møtene i Bodø  
 

9/18 Nytt pasientreisetilbud i Lofoten og Vesterålen. 
 
Saken utsettes og Trond Solem inviteres til å legge fram saken på neste møte 
 

vedtak: 
 

1. Saken utsettes 
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10/18 Transittrom – Nordlandssykehuset Vesterålen. Status etablering. 
 

vedtak: 

1. Viser til henvendelse fra Hadsel kommune hvor en påpeker faktafeil i 
saksfremlegget i sak 49/2017. OSO tar forslagene til endring til etterretning. 

2. OSO gir tilslutning til etablering av transittrom i Vesterålen, og prosessen fortsetter 
mot en løsning der man også ser til hvordan dette er løst i andre DPS-områder. 

11/18 Kommunene orienterer regionvis om aktuelle samhandlingssaker 
 
Mona Karlsen informerer om at tjenesteavtalene er tatt opp og ferdigbehandlet i Bodø 
kommune. Avtalene skal opp i andre kommunestyrer i løpet av våren 2018. 
 

12/18 Administrerende direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
 
Tjenesteavtalene skal styrebehandles I Nordlandssykehuset 20. mars. 
Styremøtet 20.mars avlyses. Saken tas opp i styremøte 23.mai.  
 

13/18 Referater 
 

1. Brev til kommunene – innspill saker 
2. Dialogmøte med kommunene 2018 – program 
3. Til fastlegene i Lofoten – fra praksiskonsulenten 
4. Referat fra møte i regionalt samarbeidsutvalg 
5. Nordlandssykehuset – tilbud ved dødsfall 
6. Vågan formannskap – om overgrepsmottak 
7. Fagsjefen i Nordlandssykehuset – svar overgrepsmottak til Vågan kommune 
8. Referat fra møte mellom Kvinne-barn klinikken og aksjonskomiteen i Lofoten 
9. Referat fra møte med Vesterålen regionråd 
10. Referat fra erfaringsmøtene med kommunene høst 2017 

 
vedtak: 

 
1. OSO tar referatene til orientering. 

 Neste møte 13/4-18 
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Laila Skogstad
Prosjektleder/Regional rådgiver

v/ Regional kompetanse seksjon (RKS), 
Rehabiliteringsavdelingen 

Universitetssykehuset i Nord Norge
laila.skogstad@unn.no

Rehabilitering i 
Nord-Norge



Bakgrunn for prosjektet

• Utviklingen framover viser at det blir flere eldre (SKDE helseatlas, 2017) og 
flere som lever med kronisk sykdom.  Flere skadde reddes etter ulykker

• Å gjenvinne og opprettholde funksjon etter skade eller sykdom betyr 
livskvalitet for den enkelte pasient og pårørende, og gir også en god 
samfunnsøkonomi

• Mange har eller vil få behov for rehabilitering i løpet av livet, og rehabilitering 
av god kvalitet kan være avgjørende for å sikre den enkeltes deltakelse i 
samfunnet



Rehabilitering
I Stortingsmelding nr. 26, Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (2014-2015) 
beskrives rehabilitering som

tjenester og støtte til bruker/pasient i form av strukturerte og tverrfaglige tiltak over en 
tidsperiode for å gjenvinne tapte funksjoner. Brukeren/pasienten er hovedaktøren i 
prosessen. Målet er å bedre pasientens og brukerens evne til å mestre eget liv. 

Der fremheves blant annet at
• begrepet tradisjonelt har vært knyttet til somatiske sykdommer, men at mange i tillegg kan ha 

psykososiale problemer og funksjonsnedsettelser, noe som ytterligere kan kreve tverrfaglig 
teaminnsats

• rehabilitering fortrinnsvis skal skje der pasienten bor

• overgangen mellom opphold i sykehus og tilbakeføring til hjem og vise versa kan by på svikt i 
koordineringen av tjenester



Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til helseforetakene, Opptrappingsplanen for habilitering
og rehabilitering (2017-2019) samt Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) peker på

• at rehabilitering fortrinnsvis skal skje der pasienten bor

• behov for økt koordinering og samarbeid mellom tjenester og nivåer, både internt i 
kommunen og på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste

• større faglig bredde og kompetanse samt behov for styrket tverrfaglig kompetanse i 
kommunene

• rehabilitering må være et satsnings- og utviklingsområde både i kommune og 
spesialisthelsetjenesten



Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge

• Prosjektet er initiert av Helse Nord RHF og anbefalt av OSO’ene (2015)
– Liknende prosjekter er gjennomført i andre regioner i Norge

• Oppdraget er gitt Rehabiliteringsavdelingens enhet for Forskning- og 
Fagutvikling (ReFF), ved Regional kompetanse seksjon (RKS), UNN HF

• Forankres i OSO strukturene

• Et samhandlingsprosjekt mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i 
Nord-Norge



For hvilke rehabiliteringspasienter/brukere

• Voksne (> 18 år)
• Somatiske tilstander



Visjon

Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har en felles 
strategi for rehabiliteringsfeltet, slik at den enkelte bruker får dekket sitt 
behov for somatisk rehabilitering



Hovedmål
Avklare ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet i Helse Nord

(Hentet fra «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator»).

Hva er viktig for deg?



Delmål 1

• Synliggjøre tilbud og vurdere framtidig behov for 
institusjonsbasert rehabilitering (døgn- og dagplasser og 

ambulerende virksomhet) i henholdsvis kommune og 
spesialisthelsetjeneste 



Delmål 2

• Identifisere brukergrupper med udekkede 
rehabiliteringsbehov, og utarbeide forslag til tiltak 



Delmål 3

• Identifisere områder med behov for samhandling og 
kompetanseoppbygging



Hvilke endringer skal prosjektet skape

• Gi anbefalinger som tydeliggjør på hvilket tjenestenivå 
pasienten skal få sitt rehabiliteringstilbud basert på 
funksjonsnivå

• Utarbeide strategi/handlingsplan for å nå behovene i 
samarbeid med kommunene for perioden 2019-2023



Prosjektets ulike faser

Forankring
(pre)

Vår 2018

Kartleggingsfase 
1

Vår/høst 2018

Forankring
(post)
2019

Kartleggingsfase 
2

2020-2023



Dagens situasjon  hvor går vi?

Åtte lokale dialogmøter 
• representanter fra kommune og spesialisthelsetjenesten
• to dialogmøter i hver region/fylke

Finnmark: Karasjok (vår 2018) og Kirkenes (høst 2018)
Troms: Finnsnes (vår 2018) og Tromsø (høst 2018)
Nordland: Svolvær (5/6-18) og Bodø (høst 2018)
Helgeland: Sandnessjøen (vår 2018)  Mo i Rana (høst 2018)

Grupper med representanter fra kommune og spesialisthelsetjeneste utarbeider 
anbefalinger



Deltagere til dialogmøtene

- Fagperson med bred erfaring fra og/eller interesse for rehabiliteringsfeltet 
(med nærhet til pasienter, men gjerne også til system)

- F.eks. Koordinator, Koordinerende enhet, medlemmer av ambulant 
rehabiliteringsteam, frisklivssentral, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, 
sykepleier, psykolog, logoped, ernæringsfysiolog, vernepleier, andre

– Ansatt med beslutningsmyndighet
• Ledere innen rehabiliteringsfeltet, politikere 

– Andre viktige aktører
• KS, brukerrepresentanter, NAV, utdanningsinstitusjoner



Dialogmøtene

• Samarbeidsarena
– Helse Nord RHF/ReFF dekker kostnader for prosjektleder og 

arbeidsutvalg + drift av prosjektet
– Bevertning og reisekostnader for deltagere på dialogmøtet dekkes av 

kommunen/avdelingen vedkommende er ansatt i 
– I tillegg forventes at kommuner i tilknytning til hverandre samordner 

seg for felles møter som kan bidra til å hente ut synergier på tvers av 
kommunegrenser



Forslag til vedtak:

OSO støtter Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge



OSO oppnevner en representant fra spesialisthelsetjenesten 
og en representant fra UNN kommunene til deltagelse i 
prosjektgruppa

• Oppstartsmøte planlegges medio mars 2018

• Til sammen skal prosjektgruppa ha åtte fagpersoner fra rehabiliteringsfeltet, med 
representasjon fra spesialisthelsetjeneste og kommune (fra Troms, Finnmark, 
Helgeland og Nordland)

• Deltagerne må ha et tydelig faglig engasjement og et ønske om å bidra til å 
synliggjøre utfordringene innen rehabiliteringsfeltet i Nord-Norge 

• Tverrfaglig fokus skal gjenspeiles i prosjektgruppen 

• I tillegg skal prosjektgruppa ha en brukerrepresentant



Vi trenger:

• Forslag til en representant fra kommunene tilknyttet hvert 
helseforetaksområde. 
Representanten bør være knyttet til en funksjon:
Koordinerende enhet, tildelingskontoret, eller person med 
fagutviklingsansvar for rehabilitering i helsehus/KAD, fastlege

• Forslag til en representant fra hver av de fire helseforetaksområdene. 
Representanten bør være knyttet til en funksjon:
Fagutviklingsansvarlig fra ambulant rehabiliteringsteam, 
rehabiliteringsavdeling i sykehus eller privat rehabiliteringsinstitusjon



Oppgaver for representanter i prosjektgruppa

• Diskutere/utarbeide innholdet i dialogmøtene

• Være med å lede dialogmøtet i sin region/fylke, samt skrive en 
oppsummering fra møtet/gruppene

• Være medforfatter i prosjektrapporten

• Estimert tidshorisont for arbeidet: 
mars 2018 til juni 2019. Trolig 6 møter i perioden.



OSO informerer sine kommuner/aktuelle avdelinger om 
prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge, og anbefaler deltagelse i 
dialogmøtene

- Fagperson med bred erfaring fra rehabiliteringsfeltet (med nærhet til 
pasienter, men gjerne også til system)

- F.eks. Koordinator, Koordinerende enhet, medlemmer av ambulant 
rehabiliteringsteam, frisklivssentral, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, 
sykepleier, psykolog, logoped, ernæringsfysiolog, vernepleier, andre

– Ansatt med beslutningsmyndighet
• Ledere innen rehabiliteringsfeltet, politikere

– Andre viktige aktører
• KS, brukerrepresentanter, NAV, utdanningsinstitusjoner
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