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 Møtt:M – 

Forfall:F 

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune F 

Heidi Wiik, Vestvågøy kommune F 

Jan Håkon Juul, K-overlege Vågan og Vestvågøy kommune M 

Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune M 

Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune M 

Geir Mikkelsen, Fauske kommune F 

Nils-Are Johnsplass Ikke møtt 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø kommune M 

Kristin Eide, helse- og omsorgsleder Meløy kommune M 

  

Helseforetaket  

  

Paul Martin Strand, adm.dir Nordlandssykehuset M 

Trude Grønlund, klinikksjef  Psykisk helse- og rus klinikken F 

Bjørnar Hansen, ass klinikksjef  Psykisk helse- og rus klinikken M 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisinsk klinikk F 

Øystein Reksen Johansen, klinikksjef Kirurgisk- ortopedisk klinikk M 

Harald Stordahl, klinikksjef  Prehospital klinikk M 

Tonje Hansen, fagsjef F 

Tony Bakkejord, klinikksjef Hode- bevegelse M 

Edle Elstad, ass.avdelingsleder Kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten M 

Gro-Marith Villadsen, klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk M 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann M 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund M 

Bengt Are Pettersen, LO Ikke møtt 

  

Fylkesmannen  

  

Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland M 

  

Universitetene  

  

Trine Karlsen, Universitetet i Nordland M 

Silje C. Wangberg, Norges arktiske universitet M 

  

KS  

  

Lisa Friborg Skulle være 

med på tlf. 

Teknisk svikt 
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Andre  

  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten F 

  

Tarald Sæstad, Psykisk helse- og rusklinikken  sak 23/18 
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21/18  Etablering av fastlegeråd i Nordlandssykehusets ansvarsområde 

22/18  Rapport status epikriser Bodø kommune – Nordlandssykehuset HF 

23/18  Pakkeforløp innen psykisk helse og TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) 

24/18  Avvikshendelser i 2017 
25/18  Kommunene orienterer om samhandlingssaker 

26/18  Adm. Dir orienterer om samhandlingssaker 

27/18  Referater 

 

 

 

Sakskart: 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 
14/18 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til utsendte saksdokumenter. 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

15/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.02.18 
 
 
Enstemmig 
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vedtak: 

 
1. Protokollen er utformet utradisjonelt, og OSO ber om at ny protokoll utarbeides 

og legges fram i neste møte. 

16/18 Utskrivningsklare døgn 2018 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO tar til etterretning antall utskrivningsklare døgn for 2017. 
2. OSO er tilfreds med at rutinene med å følge opp og registrere «hvorav ikke 

faktureres» forbedres. 

17/18 Status utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nord-norske kommuner 
– kartlegging mars 2018 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen, Guri Moen Lajord og Steinar Pleym Pedersen. 

 
 
Enstemmig 

vedtak: 
 

1. Guri Moen Lajord, UNN inviteres til neste OSO-møte for drøfting av videre 
strategi. 

 

18/18 KSU – pasientforløp psykisk helse- og rusklinikken 
 
 
Enstemmig 

vedtak: 
 

1. Det vises til rapport om forutsigbare og helhetlige pasientforløp innen psykisk 

helse- og rus - inkludert ansvarsavklaringer mellom kommune og sykehus. 

2. Psykisk helse- og rusklinikken bes følge opp og bidra til implementering av 

rapportens konklusjoner hva angår gode pasientforløp og annet. 

3. Hver kommune oppnevner en kommunal representant. 

4. OSO ber om at spesialisthelsetjenesten etablerer kontakt med fylkesmannen i 
Nordland og de eksisterende fagnettverk i kommunene, for å nå ut med 
informasjon og etablere samarbeid. 
 

 

 
 

 

19/18 Nytt pasientreisetilbud i Lofoten og Vesterålen. 
 
 Saksbehandler: Trond Solem 
 
 
 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO ser svært positivt på nyetableringen innen pasienttransport Lofoten og 
Vesterålen. 

2. OSO har merket seg at ordningen er godt mottatt og at den ser ut til å virke 
etter hensikten. 

3. OSO forutsetter at pasientens medisinske status hensyntas ved valg av 



Side 5 av7 

transportordning. 

20/18 Saker fra fylkesmannen 
 
Yngve Osbak, Fylkesmannen orienterte om følgende: 
 

 Dersom LIS I får permisjon/ikke møter til tjeneste i kommunene, ønsker 
Fylkesmannen å få melding om det. 

 Velferdsteknologi og overganger nivåene imellom. Det vil overveiende 
sannsynlig bli skjønnsmidler til kommunene for utvikling av velferdsteknologi. 

 Lov om endring av Psykisk- helsevernloven gir betydelig merarbeid for 
Fylkesmannen 

 Tilsynssaker 

 Godt samarbeid med NAV 

 Avvikssaker – rapporter på Helsetilsynets hjemmesider. 
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?c=Nordland 

 
 
Enstemmig 

vedtak: 

 

1. OSO tar informasjonen til orientering. 

 

21/18 Etablering av fastlegeråd i Nordlandssykehusets ansvarsområde 
 
Enstemmig 

vedtak: 

 
1. Det opprettes et fastlegeråd mellom Nordlandssykehuset og kommunene i 

nedslagsfeltet. 

2. Formålet med fastlegerådet er å etablere en arena for dialog, gjensidig læring og 

erfaringsutveksling. Fastlegerådet skal styrke samarbeidet mellom Nordlandssykehuset 

og fastlegene. 

3. Sammensetning: 

1 fastlege fra henholdsvis Lofoten, Salten og Vesterålen. 1 fastlege fra hver av vertskommunene 

til Nordlandssykehuset. Kommunal representasjon utgjør 6 fastleger. Nordlandssykehuset 

oppnevner 6 representanter. 

 

4. Samhandlingsavdelingen er sekretariat for fastlegerådet. 

5. Mandat: 

 

 Fastlegerådet er et rådgivende utvalg. 

 Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner. 

oppgavefordeling og forbedringsarbeid/nytenkning. 

 Saker til fastlegerådet meldes inn til sekretariatet. 

 Sekretariatet sender referat fra møtene til alle kommunene i nedslagsfeltet. 

 Fastlegerådet rapporterer hvert halvår til OSO om: 

 

- Saker som har vært til behandling 

- Råd og endringer i rutiner, oppgaver og nyutvikling. 

 
 

22/18 Rapport status epikriser Bodø kommune – Nordlandssykehuset HF  
Saksbehandler: Katrine Brovoll Svendsen 

 
Enstemmig 

vedtak: 
 
 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?c=Nordland
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1. OSO er godt fornøyd med den positive utviklingen som har mht elektronisk 
samhandling mellom Nordlandssykehuset Bodø og Bodø kommune hva angår 
epikriser og PLO-meldinger. 

2. OSO ber om at tilsvarende undersøkelser blir gjort i Lofoten og Vesterålen.  
 

23/18 Pakkeforløp innen psykisk helse og TSB 

Saksbehandler: Trude Grønlund 

Tarald Sæstad, Psykisk helse- og rusklinikkens tilstede og orienterte innledningsvis.  

Enstemmig 
 

vedtak: 

1. OSO tar saken til orientering 
2. OSO ber om en oppdatert presentasjon av pakkeforløpet i neste møte, september 
2018, med evt utfordringer sett i forhold til de reviderte tjenesteavtalene og rapport  
«Forutsigbare og helhetlige pasientforløp». 
3. OSO ber om at spesialisthelsetjenesten etablerer kontakt med fylkesmannen i 
Nordland og de eksisterende fagnettverk i kommunene, for å nå ut med informasjon 
og etablere samarbeid. 
 

24/18 Avvikshendelser 2018 
Saksbehandler: Lena Arntzen 

 
Enstemmig 

 

vedtak: 

 

1. OSO viser til vedlagte rapport for avvik i 2017 

2. OSO ber helseforetaket og kommunene gjensidig arbeide videre med nødvendige 

forbedringer slik at særlig avvik knyttet til epikriser/EVU kan forbedres. 

3. Henstille til Helse Nord om å bidra aktivt med å få utviklet et relevant elektronisk 

verktøy for avviksbehandling. 

 

 

25/18 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
 
Tiden tillot ikke «kommunerunden» 

26/18 Adm.dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker 
 
Tiden tillot ikke adm.dirs orientering. 

27/18 Referater 
 

 1. Referat fra møte med Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommune vedr. 
følgetjeneste gravide 

2. Avtale om ledsagertjenesten i Hamarøy, Steigen og Tysfjord 
3. Orientering til berørte parter om drift av føde stua i Lofoten sommer 2018 
4. Avtale om jordmortjeneste – Røst kommune 
5. Innkalling – forbedringsteamene i Vesterålen – gode pasientforløp 
6. Fastlegetjenesten i Nord-Norge – brev til OSOs medlemmer (sendt ut 15.5) 
7. Rapport fastlegetjenesten i Nord-Norge (sendt 15.5) 
8. Brev til Kommunene – innspill saker til OSO 
9. Notat – oppsummering fra møte 27.4 med leder Helsekontoret Bodø kommune 
10. Årsmelding koordinerende enhet, Nordlandssykehuset 
11. Nasjonalt praksiskonsulentseminar i Svolvær – 6. til 8. juni 
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Enstemmig 

 

vedtak: 

 

 
1. OSO tar referatene til orientering. 

 


