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Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 

ref.:2013/2325 

/SPP 

Deltagere  Tilstede 

  

Leder  

Adm. direktør Paul Martin Strand x 

Nestleder  

Rådmann Nils Olav Hagen, Moskenes kommune x 

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Jonny Karoliussen, rådmann Hadsel kommune x 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune X 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune X 

Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune X 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune X 

Ole Reidar Sollund, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune – 

meldt forfall 

 

Bente Sundsfjord, Gildeskål kommune – meldt forfall  

Jarand Gjestland, Sørfold kommune – meldt forfall  

Raymond Dokmo, Bodø kommune X 

Helseforetakets  øvrige medlemmer  

  

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psykklinikken X 

Geir Tollåli, klinikksjef  Medisin X 

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse X 

Anne Kristine Fagerheim, fagsjef X 

Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten forfall  

Eystein P. Larsen, jurist NLSH X 

Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen X 

  

Brukerrepresentant  

  

Tonelise Holm,  forfall meldt på morgenen. Ikke mulig å innkalle varamedlem  

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Merete Lian, UNIO - meldt forfall   

Roger Johansen, LO – meldt forfall  

Inger Kristiansen, LO – meldt forfall  

Wenche Ongstad x 

Andre  

  

Fred Mûller, Fylkesmannen i Nordland x 

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset x 

Lena Arntzen (*til 11:30) x* 

Trond Solem, leder pasientreiser, NLSH  x 

Erik Martinsen, praksiskonsulent x 
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John A. Skarstad, fylkesmannen i Troms (samhandlingskoordinator) x 

  

  

  

  

 

 

 

Agenda: 

 
1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/2014 Godkjenning av referat fra møtet 12.11.13 

3/2014 Referatsaker 

4/2014 Risikostyring i Helse Nord 

5/2014 Hospiteringsprogram 2014 

6/2014 Oppdragsdokumentet 2014  

7/2014 Samhandlingskonferansen 2014 – status 

8/2014 Dialogkonferansen 2014 

9/2014 Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtale 1-11 – evaluering 

10/2014 2 nye avtaler – Rekruttering turnusleger og ledsaging av pasienter til behandling i spesialisthelsetjenesten 

11/2014 Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser – rapport 2013 

12/2014 Betalingsdøgn utskrivningsklare pasienter – rutiner. Innspill fra Bodø kommune 

13/2014 NLSHs strategier innenfor habilitering, somatisk rehabilitering, geriatri og AMK, jfr. Helse Nord sine planer. 

Innspill fra Bodø kommune.  

14/2014 Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt – praktisering. Innspill fra Fauske kommune. 

15/2014 Evaluering av klinikkmodellen. Orientering. 

16/2014 Orientering om den psykiatriske spesialisthelsetjenestens tilbud i Vesterålen  - status p.t. Sak meldt inn fra Helse- 

og omsorgslederforum i Vesterålen. 

17/2014 Avklaring av hvordan Nordlandssykehuset samhandler med/informerer kommunene om endringer i tilbudet 

som har betydning for kommunene sitt tjenestetilbud. Vi ber om at avklaringen ses i relasjon til overordna 

samarbeidsavtale. Sak meldt inn fra Helse- og omsorgslederforum i Vesterålen. 

 

 

 

Sakskart: 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 

1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

2/2014 Godkjenning av referat fra møtet 12.11.13 
 
Det vises til vedlagte protokoll fra møtet 12.11.14. 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

1. Protokollen godkjennes. 

3/2014 Referatsaker 
 

1. HOD datert 31.10.13 – svar på henvendelse fra Saltdal, Fauske og Sørfold 
kommune. Følgetjeneste for fødende. 

2. NLSH datert  11.11.13 – til Saltdal kommune oppfølging av svar fra HOD 
3. Innkalling til erfaringsmøte pleie- og omsorgstjenesten i Vesterålen 
4. Registrering av varslingstidspunkt for melding om utskrivningsklar pasient til 

kommunalt tilbud 
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5. Erfaringsmøte samhandling – referat fra møte i Vesterålen 18.11.13 
6. Erfaringsmøte samhandling – referat fra møte i Lofoten 21.11.13 
7. Erfaringsmøte samhandling -  referat fra møte i Salten 25.11.13 
8. Erfaringsmøte samhandling – referat fra møte i Salten 26.11.13 
9. Referat fra Samhandlingsutvalget i Helse Nord – møte 6.12.13 
10. Steigen kommune – søknad om forlengelse av PRE-OB 
11. NLSH – svar til Steigen kommune PREOB 
12. Værøy kommune – Nordlandssykehuset HF – jordmortjeneste 
13. Overordnet samarbeidsorgan(OSO) – kommunale innspill til saker 
14. Utskrivningsklare pasienter 2013 – årstall 
15. Meløy kommune – program internseminar KAD 
16. Elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetak og kommuner. Sluttrapport 

forprosjektet januar 2014 
17. Henvisning til Psykisk Helse- og Rusklinikken – retningslinjer januar 2014 
18. Referat fra avsluttende styringsgruppemøte – PLO-prosjektet 
19. Referat fra møte vedr. fagdag – kompetansebygging pleie- og omsorg i Lofoten 
20. Referat fra møte vedr. fagdag – kompetansebygging pleie- og omsorg i 

Vesterålen 
 
 

Det vises til vedlagte referat. 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

Referatene tas til orientering. 
 

 

4/2014 Risikostyring i Helse Nord – Overordnede mål 
 

Idet en viser tilsaksfremstillingen, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 

 

 

5/2014 Hospiteringsprogram 2014 
 

Enstemmig 

vedtak: 

 

1. OSO ser svært positivt på at det omfattende hospiteringsprogrammet som er 

utarbeidet. 

2. OSO ønsker å bli orientert om både deltakelse og de evalueringene som blir gjort 

 

 

6/2014 Oppdragsdokumentet 2014 
 

Enstemmig  

 

vedtak: 

 

1. OSO viser til saksfremlegget og til adm.direktør sin redegjørelse 

2. OSO tar Oppdragsdokumentet 2014 til etterretning. 

 

 

7/2014 Samhandlingskonferansen 2014 – Orientering om status 
 
Esntemmig 
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vedtak: 

 

1. OSO er fornøyd med programskissen for Samhandlingskonferansen 2014 

2. OSO anbefaler kommunene og helseforetaket om bred deltakelse 

 

 

 

8/2014 Dialogkonferansen 2014 - innhold 
 

 

Enstemmig 

vedtak: 

 

1. Oppdragsdokumentet 2014 gjennomgås i dialogmøtet 

2. Øvrige saker :  

 

a) Forbruksmønster/forbruksrater i Helse Nord og i Nordlandssykehusets 

opptaksområde 

b) Erfaringer med samhandlingsreformen 

c) Det årlige Dialogmøtets form og innhold 

 

Det er styret som inviterer til Dialogkonferansen, og det legges opp til rikelig 

plenumstid/drøftinger 

 

 

 

 

9/2014 Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtale 1-11 – evaluering  
 
Enstemmig 
 

vedtak: 

 

1. OSO  slutter seg til at avtalerevisjonen behandles samlet og oversendes kommunene 

som en felles sak.  

2. Arbeidet vil ta noe lengre tid enn forutsatt i OSOs vedtak i sak 15/2013. Dette 

aksepteres, men OSO ønsker å bli holdt løpende orientert om fremdriften i arbeidet med 

pasientforløp. 

3. Kommunale representanter inviteres til å være med i aktuelle ”pasientforløpsgrupper”. 

Kommunene bes gi innspill på aktuelle kandidater. Se vedlagte pasientforløpsgrupper. 

4. Det opprettes et KSU som skal se på forbedringsmuligheter knyttet til pasientforløp i 

PHR-klinikken. Kommunene bes oppnevne 3 representanter, NLSH 3 representanter, 

arbeidstakerne 2 representanter – en fra kommunesiden og en fra foretaket og 

Brukerutvalget bes oppnevne en representant.  

5. Det opprettes et KSU som skal vurdere/utarbeide diagnosespesifikke henvisningsmaler 

innen PHR-klinikken for barn og unge. Dette som en pilot mellom Bodø kommune og 

Nordlandssykehuset HF/PHR-klinikken.  

6. OSO delegerer til Bodø kommune og klinikksjefen ved Psykisk helse- og rusklinikken å 

oppnevne 3  medlemmer hver til SUet. Arbeidstakersiden oppnevner en hver og 

Brukerutvalget oppnevner en brukerrepresentant.  

 
10/2014 2 nye avtaler – Rekruttering turnusleger og ledsaging av pasienter til behandling i 

spesialisthelsetjenesten 
 
Esntemmig 
 

 

vedtak: 

 

1. OSO viser til forslagene for nye tjenesteavtaler knyttet til rekruttering av 

turnusleger og ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten. 
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2. OSO  anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å gjøre vedtak i henhold til de 

vedlagte forslagene, inkludert endringen vedtatt enstemmig i OSO. Avtalene 

vedlegges referatet 

3. Forslagene oversendes den enkelte kommunen og Nordlandssykehuset for endelig 

behandling. 

 
11/2014 Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser  (KAD-plasser)– rapport 2013 

 

 

Enstemmig 

vedtak: 

 

1. OSO tar årsrapporten for kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser til 

etterretning. 

2. OSO ber om at halvårige rapporter blir lagt fram for OSO.  

 
 
 
 
 

12/2014 Betalingsdøgn utskrivningsklare pasienter – rutiner. Innspill fra Bodø kommune 
 

Enstemmig 

 

vedtak: 

 

1. OSO takker for innspillet fra Bodø kommune. 

2. OSO ber NLSH bidra til reduksjon i antall feilfaktureringer knyttet til 

utskrivningsklare pasienter. 

 
13/2014 NLSHs strategier innenfor habilitering, somatisk rehabilitering, geriatri og AMK, 

jfr. Helse Nord sine planer. Innspill fra Bodø kommune.  
 

Enstemmig 

 

 

vedtak: 

 

1. OSO takker for innspillet fra Bodø kommune. 

2. OSO tar fagsjefens redegjørelse til orientering. 

 

 

 

 
14/2014 Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt – praktisering. Innspill fra Fauske 

kommune 
 
Enstemmig 
 

vedtak: 

 

1. OSO gir ros til Fauske kommune som har spilt inn sak til drøfting i OSO. 

2. OSO ber kommunene vurdere hvordan de og helseforetaket i fellesskap kan følge 

opp intensjonene i innspillet fra Fauske kommune, ved at man i større grad kan 

motivere fastlegene til deltagelse i de etablerte møtearenaene og nettverk som 

eksisterer. 

 

 
15/2014 Evaluering av klinikkmodellen. Orientering. 
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Enstemmig 

vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 

 

 

 
16/2014 Orientering om den psykiatriske spesialisthelsetjenestens tilbud i Vesterålen  - 

status p.t. Sak meldt inn fra Helse- og omsorgslederforum i Vesterålen. 

 

 

Enstemmig 

vedtak: 

 

 

1. Saken tas til orientering 

 

 

 

 

 
17/2014 Avklaring av hvordan Nordlandssykehuset samhandler med/informerer 

kommunene om endringer i tilbudet som har betydning for kommunene sitt 
tjenestetilbud. Vi ber om at avklaringen ses i relasjon til overordna 
samarbeidsavtale. 
 

Enstemmig 

 

vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 

 

 

  

  
18/2014 Eventuelt – saker til  neste OSO-møter 

 
 

 Nødnett – status i arbeidet. Prosjektleder  Mattis Andreassen,i NLSH  inviteres 

 Psykiatriprosjektet i Lofoten – orientering. Ian Dawson og Finn Borgvatn 
inviteres 

 Samhandlingsstatus – i  kommunene og i helseforetaket  

 Som vanlig oppfordres kommunene til å spille inn saker 
 

 

 

NESTE MØTE ER DEN 22.april 10:00 – 15:00 i Bodø 

 


