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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. 

 

 

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 

ref.:2013/2325 

/SPP 

Deltagere  Innkalt 

  

Leder  

Adm. direktør Paul Martin Strand  

Nestleder  

Rådmann Nils Olav Hagen, Moskenes kommune  

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Jonny Karoliussen, rådmann Hadsel kommune  

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune  

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune  

Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune  

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune  

Ole Reidar Sollund, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune  

  

Helseforetakets  øvrige medlemmer  

  

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psykklinikken  

Geir Tollåli, klinikksjef  Medisin  

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse  

Anne Kristine Fagerheim, fagsjef  

Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten  

Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen  

  

Brukerrepresentant  

  

Tonelise Holm  

  

Arbeidstakerrepresentant  
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Roger Johansen, LO  

  

Andre  

  

Fred Mûller, Fylkesmannen i Nordland  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Sakskart: 
 

Saksnr
.  

Saksfremstilling 

1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til innkalling og saksliste. 
 
Forslag til 
 

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. 
 
Forslag til 
 

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 
5. Erfaringsmøte samhandling – referat fra møte i Vesterålen 18.11.13 
6. Erfaringsmøte samhandling – referat fra møte i Lofoten 21.11.14 
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 
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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 
21.  

 

4/2014 Risikostyring i Helse Nord – Overordnede mål 
 

Denne saken har vært gjenstand for muntlig orientering i styret for Helse Nord i desember 2013. 

 

Sake legges fram for OSO som en orienteringssak idet en betrakter dette som viktig informasjon for 

OSOs medlemmer. 

 

Formål/sammendrag 

Denne styresaken har som formål å orientere styret i Helse Nord RHF om de overordnede mål som 

legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2014. 

 

Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, vurdere og håndtere 

potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. Risikostyring tydeliggjør sammenhengen 

mellom de målene helseforetakene i Helse Nord styrer etter og risikoer som kan true oppfyllingen av 

disse målene.  

 

I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-2009 

Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord har adm. direktør i Helse Nord RHF satt overordnede mål 

for risikostyring for 2014. Disse målene er satt ut fra de utfordringene som er vurdert å kreve mest 

oppmerksomhet i 2014.  

 

Etter diskusjon i Direktørmøte 16. oktober og 14. november foreslår administrerende direktør 4 

målområder for risikostyringen i 2014. Alle er i tråd med overordnede mål i plan for Helse Nord 2014-

2017. 

 

 

Målområde 1  

 Pasientbehandlingen 

• Delmål/KSF
1
 hovedmål 1:  

o Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert 

o Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet   

o Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager 

 

Definerte pasientforløp internt og mellom organisasjoner i spesialisthelsetjenesten er grunnlaget for å 

definere prosess- og beslutningsstøtte.  

 

En sentral utfordring i pasientbehandlingen er de lange avstandene i Nord-Norge. Det er variasjon i 

forbruket av spesialisthelsetjenester i landsdelen. Helse Nord ønsker fortsatt en desentralisert sykehus- 

og institusjonsstruktur. Mange og spredte institusjoner gir oss både fordeler og utfordringer.  Det er 

behov for å utvikle flere helhetlige pasientforløp, som inkluderer samarbeid med primærhelsetjenesten. 

  

De tre hovedmålene til den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen er å redusere pasientskader, bygge 

varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Den 

nasjonale pasientsikkerhetskampanjen videreføres som et flerårig program fra 2014. 

 

Kravene innen ventetid er videreført fra tidligere år. 

 

Målområde 2  

Organisasjon og personell 

• Delmål/KSF hovedmål 2:  

o Rekruttere, utdanne og beholde riktig kompetanse i alle ledd 

o Samhandlings- og endringskompetanse i alle ledd 

                                                           
1 KSF: Kritisk suksessfaktor 
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Personellet er helsetjenestens viktigste ressurs. God og riktig kompetanse er avgjørende. Helse Nord 

har utarbeidet en strategisk kompetanseplan fase 1. Strategisk kompetanseplan fase 2 ferdigstilles 

primo 2014, og skal gjelde frem mot 2020. 

 

Behovet for helsepersonell øker i hele landet. Helse Nord må være attraktiv og aktiv i kampen om 

arbeidskraften. Befolkningsgrunnlaget i Helse Nord er lavt. Strategien med desentralisert struktursom 

Helse Nord har valgt for å sikre likeverdig behandling, øker utfordringene med å sikre tilstrekkelig og 

kvalifisert personell. 

Helse Nord skal sikre god kompetanse hos de ansatte, både innen pasientbehandling, utdannings- og 

forskningsoppgaver og ledelse.  

 

For å videreutvikle helsetjenesten er vi avhengig av kreativitet og endringskompetanse. Dette krever 

fokus på organisasjonsutvikling. 

 

 

Målområde 3  

Investeringsplan 

• Delmål/KSF hovedmål 3:  

o Felles innføring av kliniske system (FIKS) 

o Kontroll på store parallelle byggeprosjekter 

 

For å sikre kontroll med gjennomføringen av de store byggeprosjektene kreves tett oppfølging. God 

økonomisk kontroll sikrer at vi beholder langsiktig fokus og rettferdig fordeling internt i regionen. Like 

viktig er å sikre at resultat- og effektmålene som ligger til grunn for investeringsbeslutning oppnås. 

 

 

Målområde 4 

Økonomi 

• Delmål/KSF hovedmål 4:  

o Rette aktiviteten inn mot prioriterte områder 

o Omstille virksomheten for å møte de fremtidige kapitalkostnadene 

 

Helse Nord står foran et investeringsprogram på over 10 milliarder kroner de neste 8 år.  Dersom Helse 

Nord ikke klarer økonomiske resultatmålene, vil investeringer måtte utsettes. 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 

 

 

5/2014 Hospiteringsprogram 2014 
 

I samarbeid med klinikkene har Samhandlingsavdelingen utarbeidet et omfattende hospiteringsprogram 

for kommunalt personell. 

 

Programmet vedlegges. 

 

For noen av tiltakene/hospiteringsområdene gjelder listen for hele 2014. For andre områder for 1. 

halvår 2014. 

 

Det vil bli  utarbeidet egne evalueringsskjema med henblikk på forbedring av tiltaket. 

 

Hospitering inngår i den veilednings- kompetansebyggingen NLSH har forpliktet seg til. 

 

Kommunene i Lofoten, Vesterålen og noen i Salten  er orientert om tiltaket. Det er møtt med absolutt 

positivitet. 

 

Det er åpenbart at et så vidt omfattende program som det som nu legges fram vil medføre noe 

merarbeid for postene og lederne der. 
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Adm. dir vil takke for at tiltaket er positivt mottatt og ser fram til å få dette i gang.  

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

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 
 

Vedlagt saken er oppdragsdokumentet fra Helse Nord til helseforetakene. 

 

Adm. direktør vil i møtet går mer detaljert gjennom dokumentet. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet stiller gjennom oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF midlene 

Stortinget har bevilget for 2014 til disposisjon. Helse Nord overfører i dette dokumentet aktuelle 

pålagte oppgaver og styringskrav til helseforetakene. De pålagte oppgavene skal  gjennomføres 

innenfor  de rammer og ressurser som er stilt til rådighet. 

 

Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for utviklingen av den samlede 

helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nært der pasientene bor er sentrale 

mål.  Helseforetakene skal  bidra til at kommunal helse-  og omsorgstjenesten utvikles og styrkes. Her 

er avtalene og veiledningsplikten viktig. 

 

Tjenestene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være 

samordnet og tilpasset pasienter med sammensatte lidelser. Det er et mål at forpliktende samhandling i 

tjenestene styrkes og at poliklinisk oppbygging innen rusbehandling ikke går på bekostning av 

døgnbehandling der dette er nødvendig. 

 

Helse Nords viktigste  mål for de nærmeste årene: 

 

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 

 Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 

 Realisere forskningstrategien 

 Bedre pasient- og brukermedvirkningen 

 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 

 Innfri de økonomiske mål i perioden 

 Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 

Innsatsstyret finansiering (ISF) økes til 50 %. Utbetalingen til NLSH skjer på bakgrunn av registrert 

aktivitet. Enhetsprisen i 2014 er 40 772. 

 

Resultatkravet til NLSH er overskudd kr. 22 mill. 

 

Helseforetaksspesifikke mål for NLSH i 2014: 

 

 Samarbeide med UNN om etablering av prostatasenter og sikre at likt innhold i 

prostatasenteret i Bidø (etableres i 2015) 

 Opprette lavterksel/famileambulatorium med særlig vekt på oppfølging av familier med barn 

med alkoholsyndrom og barn med mødre i LAR-behandling. Tilbudet skal være 

lavterkseltilbud til sårbare foreldre hvor problematikken kan omhandle psykisk helsevern, 

TSB og somatikk. Det skal legges vekt på familier med barn mellom 0 og 6 år.  

 Videreføre rusmestringsenheten  ved Bodø fengsel og som inngår i basisbevilgningen og skal 

videreføres på minst samme nivå som i 2013. 

 Sikre at andel tvangsinnlagte for helseregionen er redusert med 5% sammenliknet med 2013. 

Det forventes en større reduksjon ved UNN enn i NLSH. 

 Øke fra fire til seks intensivsenger i Bodø  

 

Oppfølging og rapportering 
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I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp : 

 

 Mål 2014 

 Sykehusspesifikke mål 2014 

 Styringsparametre 2014 

 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

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 
 
Det vises til vedlagte utkast til program. 

 

OSO gjorde i sak 5/2013 slikt vedtak: 

 

 

1. Nordlandssykehuset HF, i samarbeid med kommunene, arrangerer også i 2014 

Samhandlingskonferanse. 

2. Det opprettes et KSU/programkomite.  

3. Komiteen består av kommuneoverlege Jan Håkon Juul, klinikksjef Trude Grønlund, 

arbeidstakerrepr. Merete Lian, representant fra Brukerutvalget samt Steinar Pleym Pedersen.  

4. Samhandlingsavdelingen er sekretariat for arbeidet. 

5. Konferansen avvikles i Svolvær 10. og 11. juni 2014 

6. Konferanseavgift kr. 200 pr. deltaker. 
 

Komiteen har samarbeidet elektronisk og  rammeverket for årets konferansen synes å bli: 

 

 Kommunale øyeblikkelighjelp døgnplasser. Erfaringer fra de kommunene som er kommet i 

gang. Særlig fokus på fastlege- og sykepleierrollen. Råd til de som ksla iverksette. 

 Elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten. Erfaringer fra ”pilotene” – sett 

fra kommunene og helseforetakets side. 

 Den regionale kreftplanen – hvordan vil den påvirke samhandlingen og pasientforløpene? 

 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet i NLSH 

 Ulikheter i henvisningspraksis til spesialisthelsetjenesten 

 Samhandlingsreformen i et nasjonalt perspektiv, regionalt perspektiv, fra foretaksperspektivet, 

fra kommunalt perspektiv og fra brukerperspektivet. 

 

Kommunene, helseforetaket og RHFet stiller med innledere. 

 

I forhold til sekvensen Samhandlingsreformen i et nasjonalt perspektiv er henvendelse gjort til en 

statssekretær for innledning. 

 

Vi håper på avklaring rimelig raskt slik at endelig program kan lages. 

 

Konferansen blir søkt godkjent for tellende kurs for fastleger.     

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. OSO er fornøyd med programskissen for Samhandlingskonferansen 2014 

2. OSO anbefaler kommunene og helseforetaket om bred deltakelse 
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8/2014 Dialogkonferansen 2014 - innhold 
 

I henhold til OSOs vedtekter skal det arrangeres en årlig dialogkonferanse for kommunenes politiske 

nivå og helseforetaksts styrenivå. 

 

OSO   gjorde i sak 10/2013 slikt vedtak: 

 

 
1. Dialogkonferansen mellom kommunenes politiske nivå og helseforetakets styre 

avvikles  den 19.mars 2014. 
2. Konferansen arrangeres i Bodø. 

 

I drøftingene i OSO da vedtaket ble gjort var det enighet om at Oppdragsdokumentet var en viktig sak  

for dialogmøtet. 

 

Det ble ikke drøftet andre konkrete saker. 

 

Lofotrådet, Vesterålen Regionråd og Salten Regionråd  -samt kommunene - er tilskrevet med 

forespørsel om innspill, jfr. vedlegg. 

 

OSO bes drøfte hvilke saker en vil sette på dagsorden i dialogmøtet 19. mars i Bodø. 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. Oppdragsdokumentet 2014 gjennomgås i dialogmøtet 

2. Øvrige saker : ……………….. 

 

 

 

 

9/2014 Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtale 1-11 – evaluering  
 
Innledningsvis vil Håvar Jørgensen og Harald Stordahl orientere OSO om det pågående 

utviklingsprogrammet som pågår i Bodø. 

 

Det vises i tillegg  til vedlagte orientering som ble gitt på allmøtet i Bodø 16.11.14. 

 

I sak 15/2013 gjorde OSO slikt vedtak: 

 

1. Evalueringsinnspillene fra kommunene gjennomgås av et KSU, satt sammen av 4 deltakere fra 

hver av partene. 

2. OSOs leder og nestleder oppnevner 4 representanter hver innen 15.11.13 fra henholdsvis 

Nordlandssykehuset HF og kommunene. 

3. KSUet skal ha representanter fra ansatteorganisasjonene og brukerne fra helseforetaket og 

kommunene. 

4. Forbedringsområder lokaliseres og uenigheter identifiseres for videre forhandling. 

5. Arbeidet herfra danner grunnlag for etablering av KSUer som tar tak i delområder. 

6. Det foreslås hvilke KSUer som skal etableres av OSO og tema disse skal arbeide med. 

7. Rapport og forslag til nye KSUer legges fram for OSO i møtet 22.4.14 

 
 
KSU ble sammensatt slik: 

 

1. Fra kommunene: 

 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø kommune, Solveig Nilsen, kommuneoverlege Flakstad, Hans Arne 

Norbakk, rådgiver Vesterålen regionråd og Kjell Gunnar Skodvin, komm.overlege Saltdal. 

 

2. Arbeidstakerrepr: 
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Merete Lian, UNIO og Roger Johansen, Fagforbundet 

 

3. Brukerrepresentanter 

 

Tonelise Holm (HF-nivå) og Fredrikke Myhre (kommunenivå) 

 

4. Nordlandssykehuset 

 

Elisabeth Jensen, avd.leder med.klinikk Vesterålen, Eystein P. Larsen, jurist, Øystein R. Johansen, 

klinikksjef  kir./ort og Steinar Pleym Pedersen, samhandlingsavdelingen. 

 

Leder: Eystein P. Larsen 

Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. 

 

 

Vedlagt referat fra møtet 9.12.13 og 22.1.14.    

 

I møtet 22.1.14 ble det gjort slikt vedtak: 

 

 

1. Det vises til vedtak i sak 15/2013 i OSO 

 

2. KSU har i to møter, behandlet innkomne høringssvar fra kommunene på evaluering av 

inngåtte avtaler a) Overordnet samarbeidsavtale og  B) Tjenesteavtaler 1-11. Samt drøftet det 

videre arbeidet med revidering. 

 

3. Prosjektleder Terje Haug orienterte  KSU om «Pasientforløpsprosjektet» som er igangsatt ved 

NLSH, Bodø.  Dette arbeidet vil sannsynligvis påvirke samhandlingen mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. Av den grunn er det nødvendig med mer informasjon 

om de enkelte delprosjekter for å vurdere hvordan disse vil gripe inn i et arbeid med 

samordning av tjenesteavtalene 2,3 og 5 samt innspillene om varslingstidspunkt for 

utskrivning:  

 

a. KSU ber leder/ nestleder av OSO invitere prosjektleder Terje Haug til første møte i 

OSO for å gi en fullstendig orientering om arbeidet som pågår og den videre 

implementering i hele NLSH 

b. Det pågående prosjektarbeidet, som skal implementeres i hele NLSH, kan medføre at 

en fullstendig avtalerevisjon av alle inngåtte avtaler ikke kan ferdigstilles før 2015. 

KSU ber derfor OSO vurdere videre framdrift i avtalerevisjonen. 

 

4. Forannevnte prosjektarbeid vedrører kun somatikk. KSU anbefaler at OSO oppretter et KSU 

som sammen med klinikksjef PHR-klinikken ser på pasientforløp knyttet til dette fagfeltet. 

5. KSU foreslår at Bodø kommune og NLSH Bodø starter et arbeid med utvikling av 

diagnosespesifikke henvisningsmaler - avgrenset til psykisk helse barn og unge. 

 
Vurdering: 

 

Det er et svært omfattende arbeid som er iverksatt ved NLSH Bodø somatikk. Det er meningen at 

forbedrede pasientforløp skal utvides til også å gjelde Lofoten og Vesterålen der det er hensiktsmessig.  

 

Tilsvarende er det et omfattende arbeid å gjennomføre en total avtalerevisjon med behandling i alle 

kommunene og helseforetakets besluttende organer. 

 

Det er derfor viktig at disse prosessene ses i sammenheng. 

 

Arbeidet som KSU har fått i oppdrag å utføre grenser til/grenser inn i arbeidet som er startet i Bodø. 

 

KSU ber derfor OSO  vurdere å ”justere oppdraget” ved: 

 

 Drøfte hvordan arbeidet som foregår / startet opp ved NLSH Bodø skal virke inn på 

avtalerevisjonen/avtaleendringer? 
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 Opprette to nye KSUer som skal se på pasientforløp innen PHR-klinikken og utarbeide 

diagnosespesifikke henvisningsmaler i en pilot mellom Bodø kommune og PHR-klinikken 

knyttet til barn- og unge. 

 

Mht til ”bullet” nr 2 er dette drøftet med klinikksjefen i PHR-klinikken som slutter seg til forslaget. 

 

Jeg ser for meg to måter å gjøre dette på: 

 

1. Gjennomføre avtalerevisjonen 

 

I referatet fra KSUs møte 9.12.13 i høyre kolonne fremkommer KSUs vurdering/forslag av innspill fra 

kommunene. Noen er av helt ”redaksjonell” karakter ved at navn skal endres fra RESO til OSO. Andre 

forslag influeres ikke av det pasientforløpsarbeidet som foregår i Bodø. Disse innspillene kan 

fremlegges som forslag til kommunene. Noen kommuner har delegasjonsvedtak slik at rådmannen kan 

endre/revidere avtalene; andre kommuner har vedtak som krever kommunestyrebehandling.  

En slik behandling vil kreve en ytterligere runde når revidering av avtaletekster knyttet til pasientforløp 

skal behandles. 

 

2. Samle avtalerevisjonen 

 

Dette alternativet vil innebære at alt av endringer/revisjoner samles i en behandling etter forutgående 

vurdering i KSU og OSO. Prosedyre etter alternativet vil være betydelig enklere både for kommunene 

og helseforetaket. Bakdelen er at endelig revidering blir utsatt i tid; sannsynligvis ikke før i 2015.  

 

Konklusjon 

 

Samhandlingen med kommunene, forankret i Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-11, 

synes å fungere tilfredsstillende. Både kommunene og helseforetakets ulike klinikker og lokasjoner 

melder om godt samarbeid. 

 

Utfra dette er det ikke noe behov for en forsering av avtaleevalueringen. Å ta hensyn til 

pasientforløpsarbeidet som foregår ved NLSH Bodø somatikk synes relevant. 

 

I tillegg synes det fornuftig å starte en arbeid som skal se på pasientforløpene innen PHR-klinikken, 

herunder vurdering av  utarbeidelse av diagnosespesifikke maler, jfr. over. 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

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”. 

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

klinikken. 

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.   

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

spesialisthelsetjenesten 
 

Vedlagt forslag til to nye tjenesteavtaler: 

 

 Tjenesteavtale om tilsetting av turnusleger 

 Tjenesteavtale om ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten 

 

Forslagene har vært ute i kommunene for vurdering. Kommunene: 
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 I Vesterålen v. rådmannsutvalget 

 Saltdal kommune v. formannskapet 

 Fauske kommune v. administrasjonen 

 Sørfold kommune v. administrasjonen 

 

har vurdert forslagene.   

 

Uttalelsene fra kommunene vedlegges også. I tillegg vedlegges også brev av 9.7.07 fra Hdir, samt brev 

fra HOD datert 10.6.11. 

 

Forslagene som legges fram for OSO har i hovedsak hensyntatt de innspillene som er kommet fra 

kommunene. 

 

 

 Tjenesteavtale om tilsetting av turnusleger 

 

Kun ett tilleggsforslag innkommet og det gjelder at når turnuslegekvoten for kommunene i Lofoten er 

fullt opp, gis opp til 2 turnusleger tilbud om plass i Øksnes og Hadsel. 

 

 Tjenesteavtale om ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten 

 

Fra tid til annen oppstår det uenighet om betaling av utgifter knyttet til ledsaging av pasienter til 

spesialisthelsetjenesten. Det kan være til poliklinikk, dagbehandling og til innleggelse. 

 

Diskusjonen dreier da seg om hvem som skal betale for at personell f.eks fra kommunene blir ”værende 

i” sykehuset under pasientbehandlingen.  Vi har eksempler på at  diskusjonen har dreid seg om beløp > 

100.000 kroner.  

 

Hovedprinsippet er at pasienter som er til behandling i spesialisthelsetjenesten er denne tjenestens 

ansvar. Hvorvidt det er behov for, og i hvilket omfang  skal i det enkelte tilfelle vurderes av 

spesialisthelsetjenesten. Dette bør selvsagt skje i nært samarbeid med pasient/pårørende og aktuell 

kommune.  

 

 I avtaleforslaget som legges fram for OSO er et kompromiss i forhold til NLSH sitt utsendte forslag og 

de tilbakemeldingene som er kommet inn. I hovedsak gjelder det innspillene fra Vesterålen. Dette fordi 

dette forslaget hadde konkrete – og fornuftige – endringsforslag. 

 

Videre behandling  

 

OSO bes gjøre et vedtak som er samlende på det vis at en kan oversende dette som et enighetsforslag til 

kommunene og til NLSH. 

 

OSOs forslag blir følgelig sendt den enkelte kommune for ny behandling. 

 

Seksjonsleder  for pasientreiser, Trond Solem vil delta i behandlingen av saken idet det er flere 

grensesnitt mot pasientreiseforskriften som kan bli aktuelt å oppklare. 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

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

ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten. 

2. OSO  anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å gjøre vedtak i henhold til forslagene. 

3. Forslagene oversendes den enkelte kommunen og Nordlandssykehuset for endelig 
behandling. 

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

 

Pr. årsskiftet 2013/2014 har følgende kommuner etablert øyeblikkelig hjelp døgnplasser: 
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Bø kommune, Meløy kommune, Røst kommune, Saltdal kommune, Vestvågøy kommune, Flakstad 

kommune, Moskenes kommune, Vågan kommune, Fauske kommune og Bodø kommune. 

 

Fauske kommune etablerte virksomheten medio desember 2013 og er ikke med i årsoversikten. 

 

Bodø kommune etablerte innfasingen i 2. halvår av 2013. 

 

De øvrige kommunene har hatt tilbudet hele året. Den kommunevise årsoversikten er slik: 

 

Bø kommune 2013: 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid Diagn.gr. Inn fra Ut til 

37 104 

 

 184 

2.8 Mage/tarm 

Dehydrering 

Smerte 

Kols – UVI- 

diabetes 

Lungebet. 

psykiatri 

32 fra hjem 

5 fra 

omsorgsbolig 

18 hjem 

4 

omsorgsbolig 

14 institusjon 

1 sykehus 

 

 Beregnet antall liggedøgn 

 

Meløy kommune 2013: 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid Diagn.gr. Inn fra  a) Ut til a) 

71 279 

 

 361 

3.85 Lunge/resp 

Blod/hjerte 

Annet 

26 fra hjem 

10 fra inst. 

21 hjem 

9 inst. 

4 sykehus 

2 død 

 

 Beregnet antall liggedøgn 

 

Vågan kommune 2013: 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid Diagn.gr. Inn fra  a) Ut til a) 

73 181 

 

 478 

2.3 Infeksjoner, 

Sosiale gr, 

Redusert 

allmentilst. 

ØNH - 

nevrologi 

Hjem 30 Hjem 22 

Inst. 4 

S.hus 4 

 

 Beregnet antall liggedøgn. a) kun 2. halvår 2013  

 

Flakstad, Moskenes og Vestvågøy kommune 2013: 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid Diagn.gr. Inn fra  a) Ut til a) 

189 405 

 572 

2.1 Angst, UVI, 

KOLS, 

infeksjon, 

dehydrering 

demens 

Fra hjemmet via 

legevakt/fastlege 

I hovedsak 

til hjemmet 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Røst kommune 2013: 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid Diagn.gr. Inn fra  a) Ut til a) 

15 34 

 

1.6 UVI – skade 

i ansikt, 

Hjem Hjem 

7 til s.hus 
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 31 Brystsmerter, 

Magesmerter, 

Brokk, 

magesår, 

KOLS 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Saltdal kommune 2013: 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

Diagn.gr. Inn fra   Ut til  

70 166 

 

 361 

2.6 Blod, 

bloddannede 

organer og 

immunsystem, 

hjerte/kar, 

Psykiatri, 

luftveier, 

muskel/skjelett  

Hjem: 57  

 

Inst.Omsorgs-

bolig: 12 

46 hjem 

16 

s.hjem/omsorgsb 

4 sykehus 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Bodø kommune 2. halvår 2013: 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid Diagn.gr. Inn fra  a) Ut til a) 

49 155 3.1 Uspesifisert 

Mage 

Psykiatri 

Urinveier 

Muskel 

/skjelett 

49 fra hjem Hjem 35 

Inst. 6 

S.hus 8 

 

 

Øyeblikkelig hjelp innleggelse i sykehus fra KAD-kommunene – og IKKE KAD-kommuner  

 

I tabellene under vises ratene for antall øhjelpsinnleggelser og antall liggedøgn for akuttinnleggelser i 

sykehus fra kommuner med KAD-plasser og kommuner uten dette tilbudet i 2012 og 2013:   

 

 
Kommuner med ØHJ plass 

Kommune Folketall 2012 – 

ant.inn-

leggelser 

2013 – 

ant.innleggelser 

Endring 

2012 - 2013 

2012 

ant.liggedøgn 

2013 

ant.liggedøgn 

Endring 2012 - 

2013 

Bø 2790 389 382 
-1,8 % 

1531 1458 
-4,8 % 

Meløy 6650 865 873 
0,9 % 

4062 3914 
-3,6 % 

Vågan 9023 1387 1430 
3,1 % 

5449 5841 
7,2 % 

Flakstad 1360 308 311 
1,0 % 

1229 1175 
-4,4 % 

Moskenes 1120 228 213 
-6,6 % 

992 804 
-19,0 % 

Vestvågøy 10780 1977 2037 
3,0 % 

7210 8009 
11,1 % 

Røst 605 59 104 
76,3 % 

365 429 
17,5 % 

Saltdal 4672 605 595 
-1,7 % 

2756 2860 
3,8 % 

SUM 37000 5818 5945 
2.2% 

23594 24490 
3.8% 
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Pr. 1000 

innbyggere 

 157 160 

 

637 661 

  

 

Kommuner uten ØHJ plass 

Kommune Folketall 2012 – 

ant.innleggelser 

2013 – 

ant.innleggelser 

Endring 2012 

- 2013 

2012 

ant.liggedøgn 

2013 

ant.liggedøgn 

Endring 

2012 - 

2013 

Sortland 9856 1246 1361 
9,2 % 

4769 4895 
2,6 % 

Steigen 2619 300 274 
-8,7 % 

1303 1260 
-3,3 % 

Andøy 5033 673 697 
3,6 % 

2636 2637 
0,0 % 

Beiarn 1103 168 184 
9,5 % 

926 738 
-20,3 % 

Sørfold 1989 292 261 
-10,6 % 

1323 1265 
-4,4 % 

Fauske 9533 1164 1202 
3,3 % 

5425 5153 
-5,0 % 

Værøy 748 58 86 
48,3 % 

253 423 
67,2 % 

Øksnes 4432 574 515 
-10,3 % 

2152 1605 
-25,4 % 

SUM 35313 4475 4580 
2.3% 

18787 17976 
-4,3% 

Pr. 1000 
innbyggere 

 126 129 

 

532 509 

  

 

Totalt antall innbyggere i kommuner med etablert kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser er 37000, 

mens innbyggertallet i kommunene uten slik etablering 35313. Forskjellen er 4.8 %. 

 

Av tabellen kan en utlede følgende hovedfunn: 

 

 Kommuner med ø.hjelpsplasser har økning i antall akuttinnleggelser i sykehus i perioden 

2012-2013  med 2.2 % 

 Kommuner uten ø.hjelpsplasser har økning i antall akuttinnleggelser i sykehus i perioden 

2012-2013 med 2.3 % 

 Kommuner med ø.hjelpsplasser har økning i antall liggedøgn i sykehus i perioden 2012-2013 

med 3.8% 

 Kommuner uten  ø.hjelpsplasser har en reduksjon i antall liggedøgn i sykehus i perioden 

2012-2013 med  4.3 % 

 Antall akuttinnleggelser fra kommuner med øhjelpsplasser er i 2012 157 pr. 100 innbyggere 

mot  126 pr. 1000 innbyggere i kommuner uten slikt tilbud. 

 I 2013 er tilsvarende tall 160/1000 mot 129/1000. 

 

 

Nordlandssykehuset og kommunene bør i fellesskap studere dette nærmere. 

 

Oppsummering 
 

Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser er et nytt ansvarsområde for kommunene. Pr. 1.1.16 skal 

alle kommunene i Norge ha etablert slike plasser. 

 

I og med at dette er nytt ansvarsområde, er erfaringene fra landet likt det vi erfarer; nemlig at 

innfasingen tar noe tid. 

 

Hvis en ser bort fra Bodø og Fauske kommune i 2013, skulle kommunene samlet hatt 1884 liggedøgn, 

mens det faktiske tallet er 1169. 

 

Adm.dir er fornøyd med at kommunene er kommet i gang med etableringen. Av rapportene vi har fått 

fra kommunene ser vi at størsteparten av pasientene skrives ut fra KAD til hjemmet eller til kommunalt 

omsorgsnivå. Det kan tolkes dit hen at pasientenes diagnoser og behandlingen som gis, er i henhold til 

intensjonene. 

 

Adm. dir mener det er uventet at kommuner med KAD-plasser øker sine forbruksrater av 

øhjelpsinnleggelser i perioden 2012-2013. En burde forventet en reduskjon. 
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Det er også verdt å merke seg at liggedøgnene for pasienter fra KAD kommuner øker, mens 

liggedøgnene fra kommuner som ikke har tilbudet reduseres. Det er også et uventet funn.  

 

Årsaksforholdene her kan være mange. Vi vet ikke nok til å konkludere. Dette bør sees nærmere på.

  

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. OSO tar årsrapporten for kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser til etterretning. 

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

3. OSO bes vurdere om det skal nedsettes et  klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som får i oppgave 

å se nærmere på de forbruksratene av øhjelpsinnleggelser og ø.hjelp liggedøgn slik det 

fremkommer i perioden 2012 – 2013. 

 
 
 
 
 

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

Bodø kommune ønsker en drøfting/endring av rutinene i forhold til faktureringsrutinene for 

utskrivningsklare pasienter. 

 

Kommunen skriver slik: 

 

Bodø kommune er i ferd med å avslutte 2013 mht oversikt over utskrivningsklare pasienter i 

Nordlandssykehuset som skal betales for.  

Vedlagt følger vår oversikt. (* – november måned er under diskusjon og er ikke ferdigstilt.)  

 

Som det fremgår av oversikten er det avvik mellom oversikt fra Nordlandssykehuset over registrerte 

overliggerdøgn (72), fakturerte døgn (65) og faktisk betalte (34)*. 

 

Dette er store avvik som krever tett administrativ oppfølging i vår organisasjon. For kommuner med 

større omfang av utskrivningsklare vil kontrollfunksjonen være ytterligere omfattende. 

 

Vi registrerer ulike forhold som kan være årsak til disse avvikene mellom det avdelingene beslutter og 

det grunnlaget regnskapsavdelingen fakturerer på. (uenighet i avdelingen – melding om utskrivingsklar 

sendes/ det avmeldes)- beskjeder oppdateres ikke o.l.  

 

Hvordan arbeider NLSH med disse forholdene, og når kan vi forvente riktigere fakturaer? 

 

Rutinene i dag er slik: 

 

De enkelte postene registrerer data i DIPS, og dette vises i rapporter fra Norsk pasientregister(NPR). 

 

Ved hvert månedsskifte hentes disse tallene ut kommunevis.  

 

Postene  skal første virkedag i hver måned kvalitetssikre at date er korrekt registrert.  

 

Data som er registrert i DIPS er grunnlag for de fakturaene som regnskapsseksjonen sender til 

kommunene. Så lenge ting er korrekt registrert i DIPS vil det være korrekt antall døgn vi fakturerer ut, 

så det er først og fremst kvalitet på registrering som er viktig å få på plass. 

 

Det er utarbeidet rutiner for kontroll av dette. 

 

Kommunen kan allikevel hevde at NLSH ikke har fulgt forskriften og derfor klage på faktura de 

mottar. Derfor kan rett antall døgn og betalingspliktige døgn være forskjellig. 

 

Bodø kommune har rett i at mange feil fører til administrativt merarbeid for begge parter og bør 

minimaliseres. Samme feil som Bodø kommune påpeker, skjer også i forhold til andre kommuner. 



Side 16 av21 

 

Jeg antar at elektronisk meldingsutveksling (PLO-meldinger) vil bidra til at forannevnte reduseres.  

 

Feil kan oppstå pga flere forhold: 

 

 Dersom avtalen/forskriften om varsling ikke følges, f.eks ved at varsling om innlagt pasient 

som anslagsvis vil ha behov for kommunale tjenester etter utskriving ikke skjer innen 24 timer 

etter innleggelse, oppheves betalingsplikten 

 Dersom en pasient v. innleggelse vurderes ikke å være i behov for kommunale tjenester, men 

så endres dette underveis i forløpet. Da har sykehuset 24 timer på seg til å varsle om 

endringen, målt fra det tidspunktet denne vurderingen ble gjort. 

 Dersom pasient som er utskrivningsklar, kommunen har sagt ja til mottak – men pasienten kan 

ikke sendes ut pga mangel på skyss/ambulansetransport 

 Andre forhold  

 

Konklusjon/tiltak: 
 

1. Det er ikke mulig å redusere denne situasjonen 100% idet kommunene kan klage, og blir 

klagen tatt til følge må kreditnota utstedes. 

2. saken er drøftet med økonomisjefen, og det foreslås en ny gjennomgang av rutinene våre med 

postene. Det er ønskelig at registreringene i DIPS gjennomgås hver 1. virkedag i uka for 

eliminering av feil. 

 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. OSO takker for innspillet fra Bodø kommune, samt orientering gitt i saken. 

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.  
 

Fagsjef Anne K. Fagerheim vil redegjøre nærmere i møtet. 

 

 

vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 

 

 

 

 

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

 

Fauske kommune har meldt inn sak vedr. helseforetakets veilednings- og kompetansebyggingsansvar 

ovenfor kommunene. 

 

Kommunene skriver slik: 

 

Bakgrunn: 

 

Dersom den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne yte tilstrekkelig og forsvarlig 

helsehjelp til pasienter istedenfor at den blir behandlet i spesialisthelsetjenesten, forutsetter det at 

kommunen har den nødvendige faglige kompetanse slik at helsehjelpen kan utføres forsvarlig.  

 

Helseforetakene og kommunene har på plass tjenesteavtaler for gjensidig kunnskapsoverføring og 

informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Avtalenes hovedpunkter er veiledningsplikt, 
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faglige nettverk, hospitering og praksiskonsulentordninger. Avtalenes intensjoner er gode og legger til 

rette for tydeligere konkretiseringer av tiltak. 

 

Etter dialog med helseforetak og tilbakemeldinger fra ansatte og ledere i kommunen, er det en 

erkjennelse at kommunen tar for lite initiativ overfor helseforetaket til å benytte seg av tilbudene som 

ligger i avtalen. Likeså er det en tilbakemelding fra helseforetaket at de må bli bedre på intensjonene i 

avtalen. 

 

Muligheter: 

 

Tjenesteavtale 6 beskriver godt hvilket ansvar partene har og hvilke områder partene forplikter seg til å 

samhandle på, dette er ett godt grunnlag for å bli enda bedre. Det å ha god samhandlingsevne som 

bidrar til en mest mulig sømløs kompetanseflyt er ett viktig element for å nå målene i 

samhandlingsreformen. 

 

Behovet er til stede og kommunene og helseforetakene bør benytte seg av disse mulighetene og 

konkretisere intensjonene i avtalen. Det kan være: 

 

 Etablere ett felles fagnettverk med avklart mandat og organisering, som også har i oppgave å 

konkretisere elementene i avtalen. 

 Å skape en enda bedre og bredere forståelse av styrken av kunnskapsdeling, for eksempel 

gjennom en årlig konferanse eller møtearena i hver kommune. 

 Forpliktende hospiteringsordning som har konkrete mål, der man planlegger x antall 

hospiteringer på ulike avdelinger ut fra hvilket behov partene har. 

 Etablere kombinertstilling(er) mellom foretak og kommune, med særlig fokus på 

fagutviklingsarbeid 

 Ett felles årshjul som gir oversikt over kurs/konferanser/fagdager som begge parter deltar i. 

 Fast struktur for møteplasser og kurs for fastlegene i regionen, med initiativ fra helseforetaket. 

 

M.ht. hospiteringsordninger, vises det til annen sak. 

 

Saken legges fram for drøfting i OSO. 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

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

2. OSO ber adm.dir vurdere hvordan helseforetaket kan følge opp de innspillene Fauske 

kommune har kommet med. 

3. OSO ber om å bli orientert om saksutviklingen i neste møte.  

 

 
15/2014 Evaluering av klinikkmodellen. Orientering. 

 

I styresak 52/08 ble det vedtatt at klinikkmodellen skulle evalueres etter 3 års virke. 

 

Konsulentfirmaet Ernst & Young har nu foretatt evalueringen. 

 

Rapporten er  pt ikke ferdig, men vil bli behandlet i styremøtet  20.2.14. Rapporten vil bli sendt OSOs 

medlemmer så snart den er offentlig tilgjengelig. Det vil si i uke 7 når styredokumentene sendes ut. 

 

Adm. dir vil orientere nærmere i møtet. 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 
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16/2014 Orientering om den psykiatriske spesialisthelsetjenestens tilbud i Vesterålen  - status 

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

 

Helse- og sosialsjef i Sortland kommune og medlem i OSO, Sture Jacobsen skriver slik: 

 

Saken refererer seg konkret til kommunenes erfaring med omleggingen av psykiatritilbudet i 

Vesterålen og, slik jeg forsto det på forrige OSO, også i de andre regionene. 

 

Det er jo blitt en offentlig sak at kommunene ikke er fornøyd med tilbudet som gis i dag ved rus og 

psykiatriklinikken. Det er bygget ned på Andenes og i Bø. Sengeplassene på Stokmarknes er også 

redusert i og med at de nå brukes også til Lofotregionen. Det skal bygges opp akutt-team og ambulante 

team, men disse er ikke oppe å gå enda. Derfor er det på sin plass å sette søkelys på dette. Det er vel 

også en kjent sak at det har vært forsøk på å få i gang dialog mellom kommunen og sykehuset på 

området. Fra kommunens synspunkt hadde dette en vellykket start i juni i fjor. Nytt møte i november 

endte i fiasko der kommunen forlot møtet i protest. 

 

Det er også slik at kommunene er usikker på hva vi er informert om og ikke informert av de store 

endringene som har skjedd. I forrige OSO svarte direktøren at det var informert i RESO. Det er sikkert 

korrekt, men det har ikke vært en vellykket måte å gjøre det på sett i forhold til de store 

samarbeidsproblemene vi er kommet i. 

 

Adm. Dir finner det nødvendig med et resymè over de informasjonstiltakene som er gjennomført i 

Vesterålen, og de tiltakene en har forsøkt å få gjennomført, men som ikke har lyktes.  

 

Ved å vise dette, mener en å kunne dokumentere at informasjonen har vært vesentlig.  

 

Misnøyen kan  også være et uttrykk for uenighet i tiltak/fakta. Om så er rett, bør dette framkomme 

tydeligere idet også dette kan ligge i manglende forståelse av nødvendige tiltak styrt av nasjonale 

myndigheter. 

 

I tillegg til detr som fremkommer i tabellen nedenfor har NLSH sine representanter deltatt i en rekke 

møter knyttet til samhandling i Vesterålen. 

 

En ber om at OSOs medlemmer også ser denne saken i sammenheng med sak 17/2014. 

 

Dato Møte Tema Kommentar 

23.1.12 RESO Psykisk Helse og rusklinikken  

(PHR)– moderniseringsprosjektet. 

Inkludert etablering av prosjektgruppe 

med kommunal representasjon. 

Saksfremlegg 

23.1.12 RESO Adm.dir orienterte om organisatoriske 

endringer i PHR klinikken 

Muntlig orientering 

30.5.12 RESO Distriktspsykiatriske sentra i 

Vesterålen -  

Sak meldt inn fra 

ordfører i Andøy. 

Adm.dir. og 

klinikksjefen 

orienterte  

5.10.12 RESO Endring i psykiatritilbudet i 

Vesterålen 

Egen sak 

Februar -13 Arbeidsutvalget 

Vesterålen 

Reg.råd 

Modernisering av PHR-klinikken – 

status i arbeidet 

Klinikksjef, adm.dir, 

leder samhandling, 

avd.overlege deltok 

31.5.13 RESO Modernisering av PHR-klinikken – 

status i arbeidet 

Egen sak 

13.6.13 Fellesmøte for 

fagpersonell 

Status for PHR-klinikkens samarbeid 

med kommunene i Vesterålen. 

Initiativ fra PHR 

Godt fremmøte – 

ledelsen fra PHR 

Vesterålen møtte 

fagfolk fra alle 

kommunene 

24.9.13 Fellesmøte for Status for PHR-klinikkens samarbeid Godt fremmøte – 
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fagpersonell med kommunene i Vesterålen. 

Oppfølging av møtet 13.6.13 

ledelsen fra PHR 

Vesterålen møtte 

fagfolk fra alle 

kommunene. Møtet 

ble avkortet idet de 

kommunale repr. 

forlot møtet før 

avd.leder fikk gi sin 

orientering. 

14.10.13 Andøy 

formannskap 

Etter invitasjon fra formannskapet – 

ga ledelsen ved PHR klinikken en 

orientering om status i 

omorganiseringen 

Rose Johansen 

Bjørnar Hansen 

Steinar Pleym 

Pedersen deltok fra 

NLSH 

19.11.13 Henvendelse  til 

regionrådslederen 

med forespørsel 

om interesse for 

særskilte møter 

med kommunene.   

Heia Sture ! 

 

Skal hilse så mye fra Paul ! I går hadde vi 

erfaringsmøte med pleie- og 

omsorgspersonell i Vesterålen. Møtet var i 

Øksnes og det var veldig god deltakelse. 

Repr. fra kommunene redegjorde 

kommunevis for sine erfaringer. 

 

Fra NLSH var repr fra med og kir klinikk 

samt fra Samhandling.  

 

Vi opplever dette som positive 

erfaringsmøter og vi tror alle synes vel om 

disse. 

 

MEN, så ser vi selvsagt at på høyere 

politisk nivå er dere ikke tilfreds med 

prosess og samarbeid med NLSH. 

 

I tillegg til at vi ser dette i media, kom det 

også fram i OSO den 12.11. 

 

Paul ønsker at vi skal få til samhandlingen 

med kommunene på en bedre måte. 

 

Et første tiltak: 

 

Kan det være interesse for dere i Bø at vi 

møter dere, og gjerne i sammøte med 

Øksnes.  Dere kan da møte med hvem 

dere vil, gjerne både politisk, adm. og 

faglig ledelse, 

 

Avtalebøkene våre - og sikkert hos dere 

også - er stramme. 

 

Vi har mulighet til å komme til dere 

fradag 13.12 m start ca 10. 

 

Vi ønsker da et Øksnes kan være med. Vi 

ønsker også å møte Hadsel og Sortland, 

men tror kanskje vi kan starte med dere. 

 

HVA TENKER DU OM DETTE ????? 

 

Hen riktig fin dag videre. 

 

steinar 

 

Møtet ble ikke 

gjennomført da 

tidspunkt ikke passet. 

 

Har ikke hørt noe mht 

interesse for nye slike 

møter. 

13.2.14 Fellesmøte 

fagfolk psykiatri – 

Oppfølging av det avbrutte møtet 

24.9.13 
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ledelsen PHR 

Vesterålen 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

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. 
 

Sak meldt inn fra Helse- og omsorgslederforum i Vesterålen. 

 

Generelt vises det til det Regionale samarbeidsorganet (RESO-Vesterålen) som i perioden  2.11.11 – 

31.5.13 behandlet  55 saker. 

 

 

Konkret er det gitt slik informasjon til vesterålskommunene: 

 

 

Dato Møte Tema Kommentar 

30.11.12 Regionalt  

samarbeidsorgan 

(RESO) 

Om Øre-Nese-hals – endring i 

avtalehjemmelsted 

Barthold Vonen 

orienterte 

30.11.12 RESO Om fristbrudd Barthold Vonen 

orienterte 

23.1.12 RESO Forslag til innholdsendring ved 

NLSH Vesterålen – handlingsplan 

intensivmedisin 

Eget saksfremlegg. 

Adm.dir og Barthold 

Vonen orienterte. 

8.3.12 Erfaringsmøte   Kommuneoverleger – ledelsen fra 

NLSH Vesterålen – drøftet 

erfaringene pr. start til dags dato 

 

11.4.12 RESO Dialogmøte med kommunene i 

Vesterålen  29.3 

Avd.leder Geir 

Brokstad orienterte  

5.10.12 RESO Organisasjonsutviklingsprosessen i 

NLSH Vesterålen 

Eget saksfremlegg 

5.10.12 RESO Om status i helse- og 

omsorgsarbeidet i kommunene 

Kommunene orienterte 

RESO 

5.10.12 RESO Endring av organiseringen av 

smerteklinikken i 

Nordlandssykehuset 

Egen sak. 

Adm.dir  samt 

klinikksjefen AKUM 

orienterte. 

13.2.13 RESO Leder Sture Pedersen reiste 

spørsmål om  nedbyggingen av 

Lødingen rehab. 

Adm.dir orienterte 

bredt inkludert 

historikk helt tilbake 

til 2006. 

RESO vil ha egen sak 

til møtet 31.5.13 

31.5.13 RESO Lødingen rehab. – status i arbeidet Adm.dir og 

klinikksjefen 

orienterte. 

10.7.13 Vesterålen 

regionråd 

Ber om møte med NLSH – grundig 

begrunning. 

Se vedlegg 

15.7.13 Adm.dir NLSH Inviterer Vesterålen regionråd til 

styremøte 3.10.13 

Se vedlegg 
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30.9.13 Vesterålen 

regionråd 

Melder avbud til styremøtet 3.10.13  

24.10.13 Adm.dir inviterer 

pånytt til møtet 

12.12.13 – 

eventuelt et annet 

tidspunkt. 

Ikke besvart  

    

    

 

Det er et omfattende forbedringsarbeid som pågår i Vesterålen, og for den saks skyld også i de andre 2 

regionene NLSH har kjerneansvaret for. 

 

Adm. direktør mener at informasjonen til kommunene har vært omfattende, men registrerer at den 

oppfattes som ikke tilstrekkelig. Det beklages. 

 

Nordlandssykehuset HF ønsker best mulig samarbeid med kommunene, og vil fortsette å være på 

offensiven mht samhandlingen generelt. 

 

Adm. dir håper oversikten som er laget, kan bidra til at noe av misnøyen legges ”brakk” og at vi i 

fellesskap kan se fremover med positivt perspektiv på de mange spennende og krevende oppgavene vi 

står foran. 

 

Særlig vil adm.dir fokusere på pasienten og de beste kvalitative pasientforløp. Et slikt perspektiv kan 

noen ganger støte mot lokale interesser. Det vil en måtte leve med, men dog på en måte som har 

pasienten som 1. prioritet. 

 

Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 

 

 

  

  
18/2014 Eventuelt 

Vedlegg: 

 

Nr. 1 Hospiteringsprogrammet 2014 

Nr. 2 Oppdragsdokumentet 2014 

Nr. 3 Utkast program Samhandlingskonferansen 2014 

Nr. 4 Brev til kommunene og regionrådene – innspill til dialogmøtet 

Nr. 5 Overordnet mandat – utviklingsprogrammet – gode pasientforløp i Nye NLSH, Bodø 

Nr. 6 Referat fra KSU-møtet 9.12.13 

Nr. 7 Referat fra KSU-møtet 22.1.14 

Nr. 8  Forslag tjenesteavtale nr. 12  

Nr. 9 Forslag tjenesteavtale nr. 13 

Nr. 10 Kommentarer fra Vesterålen 

Nr. 11 Kommentarer fra Saltdal 

Nr. 12 Kommentarer fra Fauske 

Nr. 13 Kommentarer fra Sørfold 

Nr. 14 Ledsager - brev fra HDIR datert 9.7.07 

Nr. 15 Ledsager - brev fra HOD datert 10.6.11 

Nr. 16 Evalueringsrapport – klinikkmodellen (ettersendes) 

Nr. 17 Brev fra Vesterålen regionråd – anmodning om møte dat. 10.7.13 

Nr. 18 Brev fra NLSH til Vesterålen regionråd – invitasjon – dat. 15.7.13 

Nr. 19 Referat fra OSOs møte 12.11.2013 

 


