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Agenda: 

 

19/2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 

20/2014  Godkjenning av referat fra møtet 25.2.14 

21/2014  Referatsaker 

22/2014   Frist for utsending av saksdokumenter til OSO 

23/2014  Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet mellom fire 

kommuner i Lofoten og Nordlandssykehuset HF ved DPS Lofoten 

24/2014 Etablering av nødnett – status i Nordlandssykehuset HF og kommunene 

25/2014 Dialogmøtet 2014 – evaluering 

26/2014 Informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender”, og tiltakspakkene 

27/2014 System for samhandlingsavvik – Nordlandssykehuset HF og kommunene 

28/2014 Rekruttering av kjernepersonell – Lofoten og Vesterålen 

29/2014 Etablering av samarbeidsutvalg for IKT- utvikling 

30/2014 Partene informerer om status i egen virksomhet og evt. endringer med gjensidig konsekvens 

31/2014 Eventuelt 

 

 

 

Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Vår 

ref.:2013/1460 

/SPP 

Deltakere  Innkalt 

  

Leder  

Adm. direktør Paul Martin Strand  

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  

  

Barbara Priesemann  

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Karina Andersen Hjerde   
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Inger Kristiansen  

  

Andre  

  

Fred Mûller, Fylkesmannen i Nordland  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset  

John A. Skarstad, Fylkesmannen i Troms  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Sakskart: 
 

Saksnr
.  

Saksfremstilling 

19/201

4 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Det vises til innkalling og saksliste. 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
20/201
4 

Godkjenning av protokoll/referat fra møtet 25.2.14 
 
Referatet/protokollen ble sendt møtedeltakerne etter møtet. Ikke kommet innvendinger i 
forhold til dette. 
 
Protokollen er vedlegg nr. 1. (V1) 
 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. Protokollen godkjennes. 
 
 

21/201
4 

Referatsaker 
 

1. Utskrivningsklare pasienter pr. 1.4.2014 – (V2) 
2. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Nasjonal veileder utgave 3 

revidert 2/2014 (V3) 
3. Nasjonal status for samhandlingsreformen – publisert 15.3.14 (V4) 
4. Monika Godvik – oppsigelse av praksiskonsulentstilling i Vesterålen (V5) 
5. Velkommen som medlem i Brukerutvalget for perioden 2014 – 2016 (V6) 

 
 

22/201
4 

Frist for utsending av saksdokumentene til OSO 
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I sak 9/2013 gjorde OSO slikt vedtak: 
 

 
1. OSO er enig i at saker som ønskes behandlet i OSO, må være sekretariatet i hende 

senest 3 uker før møtedato. 
2. OSO er enig i at saksdokumenter sendes OSOs medlemmer senest 2 uker før 

møtedato 
 
Forut for hvert møte i OSO blir det sendt påminning til kommunene om evt. innmelding av 
saker. Erfaringene til nu har vist at kommunene ikke ”står i kø” mht  innspill. Det er svært 
positivt at noen kommuner melder inn, og det skjer oftest tett opp mot tidsfristen. 
 
I tillegg til at dokumentene sendes elektronisk, har en også fått sendt de i papirutgave.  
 
Det blir hektisk å få ut dokumentene 2 uker før møtedato, og derfor ber en OSO følge rutinen 
til styret for Nordlandssykehuset og Brukerutvalget hvor en sender ut sakene senest 1 uke før 
møtedato.  
 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 
1. Dokumentene til OSOs møter sendes ut senest 1 uke før møtedato. 

 
 

23/201
4 

Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet mellom 
fire kommuner i Lofoten og Nordlandssykehuset HF ved DPS Lofoten 
 
Vedlegg i saken: 

 

 Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet mellom fire 

kommuner i Lofoten og NLSH HF ved DPS Lofoten (V7) 

 Behandlingslinje angst- og depresjonslidelse (V8) 

 Behandlingslinje for mennesker med ruslidelser (V9) 

 Behandlingslinje for barn og unge med adferdsvansker og ADHD (V10) 

 Mandat (V11) 

 Kartlegging av barn 0-18 år når foresatte mottar helsehjelp (V12) 

 Informasjon – barn som pårørende  (V13) 

  Tilleggopplysninger fra Moskenes (V14) 

 

I sak 24/2011 i RESO-Lofoten ble det gjort slikt vedtak: 

 

Helsesamarbeid i Vest-Lofoten – DPS Lofoten 

 

Vedtak: 

 

 

1. Det vises til vedlagte prosjektsøknad samt utkast til avtale mellom kommunene i vest. 

2. RESO støtter søknaden til Helsedirektoratet. 

3. RESO er innforstått med at Vågan kommune er positiv til samarbeidet, og ber derfor Vågan 

kommune om å bli med etter hvert. 

 

Den 21. mars hadde styringsgruppa sitt avsluttende møte, og det ble gjort slikt enstemmige vedtak: 

 

Styringsgruppa viser til ferdigstilt rapport  ”En forpliktende, organisatorisk samhandlingsmodell innen 

det psykiske helsefeltet mellom fire kommuner i Lofoten og NLSH/DPS Lofoten” vedlagt 3 ulike forslag 

på 3 behandlingslinjer/behandlingsforløp for 1. og 2. linjetjenesten. 

 

Styringsgruppa takker arbeidsgruppa for et godt og grundig prosjektarbeid som vi forutsetter 

behandles og tas i bruk i de impliserte lofotkommunene og  i DPS Lofoten. 
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Styringsgruppa anbefaler overfor OSO at denne samhandlingsmodellen kommer som et supplement og 

utfylling av tidligere vedtatte tjenesteplaner/behandlingsforløp.  

 

Styringsgruppa ser en klar overføringsgevinst til andre kommuner i Nordland. 

 

Rapporten m/behandlingslinjer oversendes OSO,  som bestiller av prosjektet, for videre behandling og 

oppfølging, samtidig som styringsgruppa anbefaler OSO å videreføre prosjektet der flere 

behandlingslinjer utarbeides og tas i bruk. 

 

Avdelingsleder for DPS Lofoten, Finn Borgvatn vil gi OSO ytterligere informasjon i møtet. 

 

Sammendrag  

 

Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre til det 

beste for pasienter og innbyggere. 

 

Reformen skal sikre en bærekraftig helsetjeneste, et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud og et 

helsetilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte bruker. Under reformen skal det legges økt vekt på 

avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler.  

 

God pasientbehandling av høy kvalitet forutsetter god kunnskapshåndtering, helhetlige pasientforløp og 

kontinuerlig kompetanseheving. Samhandlingsreformen gjelder også for pasienter med rus- og/eller 

psykiske lidelser. 

 

I 2011 eksisterte det fire arbeidsgrupper med fokus på helsesamarbeid i Vest-Lofoten. En av disse 

gruppene arbeidet med psykisk helse. Det var ønske om å utvide og videreføre et prosjekt mellom 

kommunene i Lofoten og NLSH representert ved Lofoten DPS, der målet skulle være å få til et godt 

samarbeide og gode samarbeidsavtaler mellom 1.linja og 2. linja innen det psykiske helsefeltet. 

 

22.06.2011 inngikk RESO v/ordførerne i Flakstad, Vestvågøy, Moskenes kommune en 

samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF representert ved adm.direktør. Senere knyttet Vågan seg 

til denne samarbeidsavtalen.  

 

Styringsgruppen for prosjektet har vært ledet av Finn Borgvatn og en arbeidsgruppa i prosjektet har 

vært ledet av prosjektleder Silvia Hellesvik 

 

Arbeidsgruppen har arbeidet etter et mandat1 gitt av styringsgruppen der de søker å svare både på 

forprosjektets problemstillinger og mandatets oppgaver.  

 

Prosessen som har pågått over 2 år og har havnet noe i skyggen av innføring av samhandlingsreformen, 

betalingsordninger og kommunens økte ansvar innen det somatiske helsefeltet. 

 

I en tid der 3 av 4 kommuner er på Robek-listen, det er store ulikheter mellom kommunene mht 

personellressurser innen psykisk helsefelt, det foregår omfattende endringsprosesser i nesten alle 

kommuner , har det til tider vært et utfordrende å kunne gjennomføre prosjektarbeidet.   Det er likevel 

søkt å finne gode løsninger som er tilpasset dagens utfordringer, og gjennom en særavtale med 

behandlingslinjer og regionalsatsningsplan håper arbeidsgruppa gjennom dette prosjektet, og nærme seg 

en funksjonell og forpliktende samhandlingsmodell. 

 

Oppsummering 

 

Saken fremmes for drøfting i OSO. 

 

OSO bes særlig vurdere videreføring i andre regioner med henblikk på forbedring av pasientforløpene 

som er beskrevet.  

 

 

 

24/201
4 

Etablering av nødnett – status i Nordlandssykehuset HF og kommunene 
 
Saken ble ”bestilt” av OSO i forrige møte. 
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Av kapasitetsgrunner er saken ikke ferdig hos saksbehandler. 
 
Saken vil bli forsøkt ettersendt, alternativt lagt fram i møtet. 
 
 
 

25/201
4 

Dialogmøtet 2014 – evaluering 
 
Vedlagt program og evalueringsresultatet for Dialogmøtet 2014. ( V 15 og 16) 
 
Møtet ble avviklet 19. mars i Bodø med i alt 47 deltakere. 
 
Alle kommunene med unntak av Sortland og Bø deltok. 
 
En velger å trekke fram følgende hovedmerknader i evalueringen: 
 
 

 Deltakerne var i hovedsak fornøyde med innhold/program 

 Ble for mye enveiskommunikasjon 

 For liten tid til dialog – helseforetaket bør ”lytte mer” 

 Preget av for mye monolog 

 Kommunene bør ta større ansvar for programmet 

 Bra at dialogmøtet er etablert 

 Relevante og aktuelle tema 

 Ingen forberedte innlegg fra kommunene 

 Tidsrammen bør holdes 

 Møteledelsen burde vært strammere 

 Navneskilt neste gang. 
 
 
Kommentar 
 
Det er svært positivt at deltakerne har tatt seg tid til å svare på evalueringen. Den skal nyttes 
til forbedringer. 
 
I god tid før dialogmøtet ble alle kommunene og regionrådene tilskrevet med henblikk på 
innspill til program og evt. medvirkning i dette. Responsen var svak.  
 
Evalueringen gir klar føring på at neste gang må kommunene på banen med forberedte 
innlegg. Det vil bli tatt initiativ til det. 
 
Oppsummert kan konklusjonen være at deltakerne var fornøyde med at dialogmøtet er 
kommet i gang, men at dialogen må forbedres og kommunene må bidra sterkere. 
 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. OSO tar evalueringen til etterretning. 
 
 
 

26/201
4 

Informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet ” I Trygge Hender”, og tiltakspakkene 
 

 «FOREBYGGING AV FALL I HELSEINSTITUSJONER» 

 «FOREBYGGING AV TRYKKSÅR» 
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Saksbehandler: Hilde Normann/Tonje E. Hansen 

Vedlegg : Vurderingsverktøy for fallrisiko, forebygging av fall –  tiltaksliste og 

tiltaksbeskrivelse (V 16, 17 og 18)  

 

Pasientskader er ikke begrenset av nivåer i helsetjenesten. Når pasienter med særlig høy risiko for skade 

er identifisert på ett nivå, er det av avgjørende betydning at pasienten blir fulgt opp også ved overføring 

til annet omsorgsnivå. Dette krever samarbeid og gjensidig forståelse for at dette er viktig.  

Pasienter som er i risikosonen for fall eller trykksår er ofte eldre og/eller syke pasienter som har behov 

for langvarige, koordinerte tjenester fra flere nivå. Nordlandssykehuset har erfart at det ikke er selvsagt 

at den dokumentasjonen som følger med pasientene blir forstått av mottakere i primærhelsetjenesten. 

Det kan bety arbeidet med å forebygge risiko stopper opp ved utskrivelse. Det er både sykehusets og 

kommunenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.  

 

Vi ber derfor om at OSO vurdere hvordan vi sammen kan sikre at informasjon om høyrisikopasienter 

og tilhørende tiltaksplaner blir forstått og fulgt opp på sykehjem og andre institusjoner i 

primærhelsetjenesten. Vi ber OSO diskutere og gjerne gi oss konkrete råd om hvordan denne 

informasjonen bør utformes, i forhold til feks. format, arenaer, målgruppe, frekvens etc. 

 

Representanter for pasientsikkerhetsgruppa vil delta i OSOs behandling av saken. 

 

Om det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet  
 

«I trygge hender», den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, har vært gjennomført i perioden 2011 – 

2013. Målet er å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i sykehus og kommuner. Fra 

1.januar 2014 gikk kampanjen over til å bli et femårig nasjonalt pasientsikkerhetsprogram. Det er 

annonsert at primærhelsetjenesten nå vil trekkes inn i sterkere grad. 

 

Programmets mål om færre pasientskader skal nås ved å innføre konkrete forbedringstiltak på utvalgte 

innsatsområder, såkalte tiltakspakker. Noen av tiltakspakkene er rettet mot intern virksomhet i sykehus 

eller kommuner, men for noen av pakkene er samhandlingen mellom nivåene ved overføring, et eget 

tiltakspunkt. Det er pakkene med fokus på overføringer som er fokus i denne saken. 

 

Om tiltakspakke «Forebygging av fall i helseinstitusjoner» - fallpakken   
 

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Mellom 10-20 % av 

fallene i sykehjem gir alvorlig skade. Kampanjens ekspertgruppe mener det er stort potensial for 

forbedring på dette området i Norge, og at det eksisterer dokumentert effektive tiltak og gode data for 

evaluering av tiltak. Fallpakken består av følgende tiltak: 

Tiltak 1:  

Risikovurdering av alle pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller 
kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger innen ett døgn.  

 

Tiltak 2:  

Tilpassede tiltak planlegges, iverksettes og dokumenteres for pasienter med forhøyet 
fallrisiko i pasientens veiledende behandlingsplan  

Tiltak 3:  

Systematisk opplæring om fallrisiko og forebygging av fall og fallskader gjennomføres en 
gang per år for alt helse- og omsorgspersonell.    
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Tiltak 4:  

Vurdering av fallrisiko og tilpassede tiltak skal følge epikrise eller annet overføringsnotat når 
pasienter med forhøyet fallrisiko overføres hjemmetjeneste, sykehjem, sykehus eller annen 
helseinstitusjon.  

Fallpakken i Nordlandssykehuset 

 

Fallpakken har vært utprøvd på ortopedisk sengepost A5, men det er sagt at erfaringene herfra 

etterhvert skal videreføres til alle relevante enheter. Siden fall ikke er et fagspesifikt fenomen, antar vi 

at dette vil blir en av tiltakspakkene med størst spredning. Inntil videre er følgende tiltak gjort: 

 

Tiltak 1 - Screening:   
 

NLSH bruker foreløpig «Stratify», som er det screeningsverktøyet som tilbys av den nasjonale 

kampanjen. Dette skjemaet er tilpasset sykehusets behov og er tilgjengelig i vårt interne 

kvalitetssystem. Andre screeningsverktøy kan også benyttes. Alle pasienter i risikogruppen screenes 

første døgn. Fallrisiko dokumenteres i merknadsfeltet i elektronisk pasientjournal, og følges opp 

fortløpende 

 

Tiltak 2 - Tiltak:  
 

Det er utarbeidet en tiltaksliste som skal gjennomgås for alle risikopasienter. Tiltak skal iverksettes og 

følges opp, og lista skal følge journal. Nye fallhendelser, eller endring i pasientens tilstand skal utløse 

ny vurdering. 

 

Tiltak 3 – Opplæring:  

 

Inntil videre har opplæring i fall og fallforebygging vært gitt av lokale krefter på fagdager og 

personalmøter. Helse Vest jobber med et e-læringsprogram, som vi også håper å kunne bruke når det er 

ferdigstilt.  

 

Tiltak 4 –  

 

Overføring: Screeningskjema og tiltaksliste skal følge pasientene ved overføring til annen 

helseinstitusjon, slik at tiltakene kan følges opp.  

 

Om tiltakspakke «Forebygging av trykksår» - trykksårpakken 

Et trykksår er en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vev som er et resultat av trykk 

eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter. Trykksår forekommer hyppig blant pasienter innlagt i 

institusjon. Trykksår kan føre til store lidelser for dem som rammes, samtidig som både studier og 

erfaringer viser at de fleste trykksår kan forebygges. Trykksårpakken har følgende tiltak: 

 

1. Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med 

pasient i sykehjem 

2. Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter 

3. Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter 

4. Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter 

5. Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter 

6. Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksårforebyggende tiltak 

7. Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskrivelse og overflytting 
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Trykksårpakken i Nordlandssykehuset 

 

Tiltakspakken testes nå ut ved kir/ort sengepost i Lofoten. Screeningsskjema for avdekking av 

trykksårrisiko, samt prosedyre for forebygging av trykksår er under utarbeidelse og utprøving. Aktuelle 

forebyggende tiltak skal beskrives i pasientens behandlingsplan. Pilotgruppen er i gang med 

utarbeidelse av informasjonsbrosjyre iht tiltak 6. 

Pilotgruppen trenger forslag til god informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten og overføringer til 

sykehjem 

 

Samstemning av legemidler – til orientering 

Formålet med tiltakspakken samstemming av legemiddellister er å forebygge 

pasientskader som følge av feilbruk av legemidler grunnet manglende overføring av 

legemiddelinformasjon når pasienten innlegges i eller utskrives fra sykehus eller bytter 

avdeling. I Helse Nord leder sykehusapoteket et prosjekt for å gjøre rutinene for 

samstemming felles for alle sykehus i regionen.  

I NLSH har denne pakken foreløpig primært hatt et internt og et regionalt fokus. Nye 

rutiner for samstemming skal gradvis rulles ut i sykehusene i 2014.  I 

primærhelsetjenesten er det fastlegene som berøres av dette, og som er fokus for 

informasjonsarbeidet rundt pakken. Følgende tiltak er/ er tenkt gjennomført: 
 

 Brev med informasjon og plakater er i løpet av mars tilsendt alle legekontorer i Salten. Bør gjøres 

for de andre kommunene også. 

 Innlegg skrevet til første utgave av ”Fastlege nytt”, som er et e-post basert nyhetsbrev mellom 

Nordlandssykehuset og fastlegene.  

 Regional konferanse for klinisk pasientsikkerhetsarbeid november 2014, med fokus på 

samstemming av legemiddellister 

 

Oppsummering 

 

Det er av avgjørende betydning at kunnskap om dette viktige arbeidet blir kjent ute i kommunene. 

Hjemmesykepleien, institusjonsomsorgen og legekontorene er sentrale fagområder. 

Nordlandssykehuset  har i 2012 og 2013 invitert alle kommunene på regionale erfaringsmøter. Det vil 

skje i mai og november/desember i 2014.  

Seksjon for pasientsikkerhet vil delta på disse møtene og informere/drøfte best mulig implementering i 

kommunene.  

 

 

Forslag til  

 

Vedtak: 

 

1. OSO ser svært positivt på pasientsikkerhetsarbeidet i Nordlandssykehuset, og særlig har OSO 

stor interesse av å få dette arbeidet også ut i kommunene. 

2. OSO Utfordres til å komme med forslag – gjerne punktvis – på hvordan dette arbeidet skal 

bekjentgjøres i kommunene. 
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System for samhandlingsavvik – Nordlandssykehuset HF og kommunene 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen 

 

Saken er meldt inn av Bodø kommune. 

 

I denne saken går vi gjennom hvordan samhandlingsavvik håndteres mellom kommunene og 

Nordlandssykehuset HF. 

 

Med samhandlingsavvik menes avvik som oppstår i strid eller konflikt med de avtalene som er inngått 

mellom partene. 

 

Avvik knyttet til konkrete/navngitte pasienter håndteres i et annet system. 

 
Det er Samhandlingsavdelingen  som organiserer mottak og videresending internt av  avvikene som går 

mellom Nordlandssykehuset og de 21 kommunene i opptaksområdet, eventuelt også om det skulle 

gjelde avvik som berører andre kommuner.  

 

Det er i overordnet samarbeidsavtale avtalt hvordan avvik skal meldes i form av bestemt skjema og 

adressat på meldingen ( samhandling@nordlandssykehuset.no ).  

 

Samhandlingsavdelingen har ansvar for å journalføre både innmeldte samhandlingsavvik fra 

kommunene, og utgående samhandlingsavvik fra sykehus til kommunene. Journalføringen gjøres i 

Nordlandssykehusets postjournalsystem Ephorte. 

 

Når avviket er journalført blir det lagt inn i kvalitetssystemet DocMap. Deretter blir avviket 

videreformidlet til den avdelingen avviket angår. Når aktuell avdeling har hatt en gjennomgang av 

avviket sendes det i retur til samhandlingsavdelingen, som videreformidler svaret til kommunene.  

 

Deretter lukkes avviket. 

 

I de tilfeller hvor Nordlandssykehuset sender avvik til kommunene gjøres prosedyren motsatt vei.  

 

Det vil si at avviket først registreres i kvalitetssystemet DocMap av melder, sendes 

samhandlingsavdelingen, som etterpå registrer avviket i postjournalsystemet Ephorte som utgående post 

til den aktuelle kommunen.  

Når det nå har gått to år siden det ble innført har man sett både styrker og svakheter med denne måten å 

handtere avvik. 

 

Styrken er blant annet at kommunene har EN klar adressat å melde samhandlingsavvik til, og at man på 

mange måter sitter med en god oppfatning av hvilke typer avvik som er ”gjengangere”.  

 

Svakheten er at samhandlingsavdelingen aldri er direkte involvert, og dermed bare blir en formidler, og 

en som ikke nødvendigvis kan involvere seg så mye i selve avviket slik som noen forventer.  

En evaluering av måten vi melder utveksler og besvarer avvik på hadde vært interessant å få på plass. 

 

 

Type avvik som ofte går igjen er: 

 

- Pasienten hadde ikke med seg epikrise når han / hun kom hjem fra sykehuset 

- Sykehuset hadde ikke gitt tilstrekkelige opplysninger til kommunen om pasientens tilstand når 

han / hun kom hjem fra sykehuset 

- Pasienten har feil medikamentliste når han / hun kommer til sykehuset 

- Kommunene har ikke fulgt nasjonale retningslinjer mht svangerskapsoppfølging og blodprøver 

( gjelder diabetes og utenlandske kvinner som må testes for sykdommer / virus 

mailto:samhandling@nordlandssykehuset.no
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Forslag til  

 

Vedtak: 

 

1. OSO tar orienteringen til etterretning. 

  

 

28/201
4 

Rekruttering av ”kjernepersonell” – Lofoten og Vesterålen 
 
 
Innledning 
 
Fra nestleder i OSO og rådmann i Moskenes kommune/nu kommunalsjef Helse i Vestvågøy kommune 

har en mottatt følgende: 

 

Takker for flott møte med HOD i Bodø i går(20.3.14). Informativt og god regi på møtet. 

 

Under innlegget til Barthold Vonen ble det fokusert på den vanskelige situasjonen med rekruttering av 

legespesialister til Lofoten og til dels til Vesterålen sykehus.  

Dette er meget bekymringsfullt og jeg ber om at HRA - avdelingen kommer og orienterer på neste 

OSO – møte om hvilken strategi de har for å jobbe særskilt med denne viktige rekruttering av 

nøkkelpersonell. 

 

Anser det som enormt viktig at det jobbes med denne rekrutteringen da det har med Lofoten sykehus 

sin fremtidige eksistens å gjøre. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Nils Olav Hagen 

 

I forhold til samme sak gjorde det lokale Koordineringsutvalget i Lofoten den 16.9.13 slikt vedtak: 

 

Direktør Paul Martin Strand vil sammen med HR sjef og fagdirektør etablere en arbeidsgruppe der bl.a. 

avdelingsledere fra NLSH Lofoten deltar sammen med personalavdelingen i den hensikt å rekruttere 

legespesialister til bl.a. NLSH Lofoten. 

 

Bakgrunnen for behandlingen og vedtaket i Koordineringsutvalget var samme bekymring hos lokale 

ledere som Nils Olav Hagen uttrykker. 

 

Tiltak 
 
Av kapasitetsgrunner har en ikke fått bearbeidet saken. 
 
Blir ettersendt; alternativt lagt fram i møtet. 
 
 

29/201
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Etablering av samarbeidsutvalg for IKT-utvikling 
 

Vedlegg 20: Brev fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, datert 9.12.13, samt OSO-sak 

16/2013 

 

 

Sammendrag og anbefaling 

 

Det bør opprettes et samarbeidsutvalg for IKT-utvikling / IKT-forum. 

 

Utvalget bør settes sammen av personell med både klinisk og teknologisk kompetanse, samt 

brukerrepresentant. 
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Bakgrunn 

 
Gjennom tjenesteavtale 9 ”Samarbeid om IKT- løsninger lokalt” forplikter partene seg til å videreføre 

og utvikle samarbeidet ved bruk av IKT-systemer.  

 

Formålet med avtalen mellom partene er å sikre at elektroniske meldinger med korrekt innhold kommer 

frem til riktig mottaker til riktig tid, og at utstyr for videokonferanse skal kunne benyttes til behandling, 

veiledning og opplæring. 

 

Innføring av elektronisk utveksling av helseopplysninger som standard kommunikasjonsverktøy byr på 

nye type samhandlingsutfordringer. For å løse disse kreves rutine- og organisasjonsendringer internt i 

kommunene og ved NLSH, og endringer i samhandlingen mellom kommuner og NLSH. 

 

 Prosjekt FUNNKe bistår  med rutineendringer og god IKT-samhandling, men ved prosjektperiodens 

avslutning (2014) bør ansvaret ivaretas  av OSO gjennom et samarbeidsutvalg for IKT-utvikling. 

Samarbeidsutvalget skal bidra og stimulere til gode samhandlingsrutiner og effektive arbeidsprosesser 

innenfor bruk av IKT.  

 

Elektronisk samhandling krever også kompetanseheving hos samarbeidspartene. Dette vil ikke bare 

gjelde i en oppstartsfase. Endringer i nasjonale retningslinjer og utskifting av personell krever 

kontinuerlig kompetansebygging. FUNNKe bidrar i dag til dette gjennom nettverksmøter og 

nettverksbygging. Det er viktig at dette arbeidet videreføres.  Dette kan ivaretas av et utvalg/forum som 

her foreslås. 

 

Elektronisk samhandling krever  rutiner for drift og meldingsovervåking.  Overvåkinga skal foregå på 

flere nivå: 

 

 I kommunene, i sykehuset og mellom samhandlingsaktørene. 

 

 FUNNKe erfarer at mange kommuner ikke har etablert gode rutiner for overvåking. Noen bør ha 

overordnet ansvar for å holde oversikten over status for elektronisk samhandling, og bidra til at 

utfordringer tematiseres og søkes løst. Et samarbeidsutvalg for IKT-utvikling vil kunne ha oversikt over 

status, og formidle aktuelle tema og utfordringer til OSO for å søke disse løst. 

 

 IKT-utvalget skal ikke ha ansvar for selve overvåkingen, men sikre at problemer og avvik som skyldes 

samhandlingsavvik søkes løst gjennom å utvikle prosedyrer og retningslinjer.  

 

Vurdering 

 
Prioritering av tiltak for oppfølging av partenes felles ansvar i samhandlingsavtalene for 2014 er derfor 

å opprette et samhandlingsutvalg for IKT- utvikling. Utvalget bør settes sammen med både klinisk og 

teknologisk kompetanse, og samt brukerrepresentant. 

 

 

Forslag til mandat:  

 

 

Forslag til mandat:  

 

1. Navn: 

Samarbeidsutvalg for vedlikehold og utvikling av IKT-området 

  

2. Utvalgets 

sammensetning 

Representant fra NLSH: 

Representant fra kommuner: 

Brukerrepresentant:  

Sekretariat: NLSH v. Kari Jentoft Saksenvik 

 

 

3. Mandat 
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Samarbeidsutvalget skal : 

 ivareta en 

samordnet oppgradering  og testing av IKT systemer til bruk i meldingsutveksling 

 ivareta en 

gjennomgående identisk bruk av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og 

spesialisthelsetjenesten i alle kommuner og helseforetak 

 medvirke til 

sikker meldingsovervåking og oppfølging av avvik 

 medvirke til 

systematisk opplæring av helsepersonell i bruk av elektroniske meldinger 

 

4. Tidsperiode 

Oppstart vår 2014. Utvalget bør rapportere årlig til OSO 

 

 

Forslag til  

 

Vedtak 

 

1. OSO oppretter et eget samarbeidsutvalget for vedlikehold og utvikling av IKT-området 

mellom helseforetaket og kommunene 

2. OSO  gir arbeidet slikt  mandat: 

 

Samarbeidsutvalget skal : 

 ivareta en 

samordnet oppgradering  og testing av IKT systemer til bruk i meldingsutveksling 

 ivareta en 

gjennomgående identisk bruk av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og 

spesialisthelsetjenesten i alle kommuner og helseforetak 

 medvirke til 

sikker meldingsovervåking og oppfølging av avvik 

 medvirke til 

systematisk opplæring av helsepersonell i bruk av elektroniske meldinger 

 

3. Sammensetni

ng 

 

1. Representant 

fra NLSH: 

2. Representant 

fra kommuner: 

3. Brukerrepres

entant:  

4. Sekretariat: 

NLSH  

 

 

 

 

 

30/201
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Partene informerer om status og evt. endringer 
 
I Overordnet samarbeidsavtale er følgende formulert i pkt. 7: 
 

Partene plikter å gjøre samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene kjent for egne ansatte og 

brukere. Partene skal likeledes sikre medvirkning i de avtalte former for samarbeid.  

 

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det 
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enkelte ansvarsområde. Prosedyre for dette skal beskrives nærmere i tjenesteavtaler 

innenfor det enkelte ansvarsområde. 

 

Partene plikter å gjøre avtalenes innhold/konsekvenser og beslutninger/vedtak kjent og 

iverksatt innenfor eget ansvarsområde. Fastlegenes ansvar og rolle har avgjørende 

betydning for oppfølging av avtalen. Partene skal bidra til forpliktende samhandling 

med fastlegene for å ivareta forpliktelsene i avtalen.  

 

Partene har gjensidig informasjonsplikt ved endringer i rutiner, organisering, kapasitet 

og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter. Ved 

planlegging av tiltak som berører den annen part, skal det gjennomføres 

konsekvensutredninger.  

 

Det skal opprettes én klar adressat i hver parts virksomhet som skal ha et overordnet 

ansvar for å veilede og bistå ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne. 

 

Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av samarbeidsavtalen og 

tjenesteavtalene.  

 

Siden avtalen ble inngått har det ikke vært noe fokus på hvordan dette viktige 

samarbeidet skal utøves. 

 

For å begynne et sted er kommunenes representanter bedt om å forberede korte 

innlegg på status i egen kommune med utgangspunkt i Overordnet 

samarbeidsavtalepkt. 7 

 

Bestillingen er ”vag og vid” og formulert slik: 

 
I aviser leser vi ikke sjelden at kommunene har ulike utfordringer 
knyttet til drift/økonomi;og ikke minst ulike løsningsforslag. Hvordan 
er det i din kommune? 
 
Adm.dir vil orientere om status i NLSH. 

 

 
   

 

Forslag til  

 

Vedtak: 

 

1. OSO tar orienteringen til etterretning.  

 

 
  
 

  

31/201
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Eventuelt 
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Vedlegg: 
 

1. Protokoll/referat fra møtet 25.2.14 

2. Utskrivningsklare pasienter pr. 1.4.14 

3. Kommunenes plikt til øhjelp – nasjonal veileder 

4. Nasjonal status – samhandlingsreformen 

5. Oppsigelse praksiskonsulent – Vesterålen 

6. Velkommen som medlem i Brukerutvalget 

7. Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet mellom fire kommuner i 

Lofoten og NLSH HF ved DPS Lofoten  

8. Behandlingslinje angst- og depresjonslidelse  

9. Behandlingslinje for mennesker med ruslidelser  

10. Behandlingslinje for barn og unge med adferdsvansker og ADHD  

11. Mandat  

12. Kartlegging av barn 0-18 år når foresatte mottar helsehjelp  

13. Informasjon – barn som pårørende   

14.  Tilleggopplysninger fra Moskenes  

15. Program Dialogmøtet 

16. Evalueringsrapport – dialogmøtet 

17. Vurderingsverktøy for fallrisiko,  

18. forebygging av fall  

19. tiltaksliste og tiltaksbeskrivelse  

20. Brev fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, datert 9.12.13 

21.  

 


