
 

 

 
 

Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 

Si

de  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEINNKALLING 

OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 

 

 

 

Dato : 25. september 2014 

 
 
Sted : Nordlandssykehuset Vesterålen 
 
 
Tidspunkt:  08:45 – 12:45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfall til møtet meldes så snart som råd til: steinar.pleym.pedersen@nlsh.no -tlf.91597550. 
 

 

Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. 
 

 

 

mailto:steinar.pleym.pedersen@nlsh.no


Side 2 av29 

 

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 

ref.:2013/2325 

/SPP 

Deltagere  Møtt 

(m)/forfall (f) 

  

Leder  

Adm. direktør Paul Martin Strand f 

Barthold Vonen f 

Anne Kristine Fagerheim  

Rådmann Nils Olav Hagen, kommunalsjef Vestvågøy 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 f 

Bjørnar Hansen, ass. klinikksjef PHR  

Jørgen Hansen, klinikksjef  Medisin  

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse  

Tonje Hansen, fagsjef  

Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten  

Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen  

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann  

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Karina Andersen Hjerde, LO  

Inger Kristiansen, LO  

  

Andre  

  

John A Skarstad, fylkesmannen  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset  

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten  

  

  

  



Side 3 av29 

  

  

  

 

Agenda: 

 
42/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 

43/2014 Godkjenning av referat/protokoll fra møtet i OSO 10.6.14 

44/2014 Samhandlingskonferansen 2014 – evaluering 

45/2014 Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser(KAD) – rapport første halvår 2014 

46/2014 Rekruttering av kjernepersonell 

47/2014 Kommunal medfinansiering – rus/psykiatri i Lofoten 

48/2014 Varslingsrutiner til kommunene når pasient er innlagt andre sykehus enn lokalsykehuset 

49/2014 Legers spesialiststruktur – og organisering av akuttmottak – høringsuttalelse. 

50/2014 Praksissykepleier i Vesterålen – 2 årig forsøksprosjekt 

51/2014 Forbruk av UNN og NLSH Bodø – ulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen 

52/2014 Utskrivningsklare døgn – pr. 1.9.14 

53/2014 Nye tjenesteavtaler – se kommunal behandling 

54/2014 Eventuelt 

55/2014  Referater 

 

 

Sakskart: 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 

 
42/2014 

  
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til innkalling og saksliste. 
 
Det foreslås slikt 
 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

43/2014 Godkjenning av referat/protokoll fra møtet 10.6.14 
 
Det vises til vedlagte referat/protokoll fra møtet. Denne ble også sendt møtedeltakerne i 
etterkant av møtet. 
 
 
Det foreslås slikt 
 
 

Vedtak: 
 

1. Referatet/protokollen godkjennes. 

44/2014 Samhandlingskonferansen 2014 – evaluering 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen 
 
Det vises til vedlagte evaluering fra møtedeltakerne.  
 
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 
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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. 

 
Stikkordsmessig kan årets konferanse oppsummeres slik: 
 
 

 150 deltakere 

 Ulik deltakelse fra klinikkene 

 41% av deltakerne har sendt inn evaluering 

 87 % svarer at helhetsinntrykket var veldig godt eller godt 

 Rundbordsdiskusjoner / parallellsesjoner etter lyses 

 86 % av deltakerne ønsker å komme igjen 

 92% mener konferansen var svært relevant eller relevant i forhold til jobben 

 Fornøyd med foredragsholderne 

 88% fornøyd med hotellet 
 
Fra NLSH sin side er vi også fornøyd med konferansen. 
 
Det er viktig at innholdet i konferansen bidrar til ytterligere samhandling basert på 
likeverdighet og gode faglige/relevante tema. 
 
Neste års konferanse er fastsatt til 10. og 11. juni på Thonhotellet i Svolvær. 
 
Det foreslås at det også nu etableres en programkomite som gis i oppdrag å ”spikre 
sammen” en relevant konferanse. 
 
Etter årets konferanse – som i fjor – fikk vi spørsmål om utgiftsdekning til 
foredragsholderne. 
 
Det er en viktig forutsetning for lavest mulig deltakeravgift at partene, det vil si 
helseforetaket og kommunene – dekker sine utgifter, også til foredragsholderne. 
 
Vi tar sikte på at kommuner som bidro i år, ”slipper” til neste år. 
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med Samhandlingskonferansen 2014 
2. OSO slutter seg til at konferansen 2015 arrangeres 10. og 11. juni på 

Thonhotellet i Svolvær. 
3. Det opprettes en programkomite med representanter for brukerne, 

arbeidstakersiden, kommunene og NLSH.  
4. Komiteen har følgende sammensetning:xxxxxxxxxxxx 
5. Samhandlingsavdelingen organiserer arbeidet.    

 
 

45/2014 Kommunale øyeblikkelighjelp plasser (KAD) døgnopphold – rapport første halvår 
2014 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
OSO gjorde i sak 11/2014 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.  
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Det har vært full ”halvårsdrift” ved KAD-plassene i Bodø, Bø, Fauske, Flakstad, 
Moskenes, Vestvågøy (interkommunal ordning), Røst, Meløy, Saltdal og Vågan. 
 
Pr. 1. halvår 2014 rapporterer kommunene slik aktivitet: 
 

 Merket betyr det ”matematiske tallet” for forventet halvårsdrift.  
 
 

Bø kommune 1. halvår 2014: 

 

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

25 66 

 

 92 

2.64 Mage/tarm 

Dehydrering 

Smerte - fall 

Kols – UVI- 

diabetes 

Lungebet. 

Psykiatri – 

diare/kvalme 

22 fra hjem 

3 fra 

omsorgsbolig 

14 hjem 

2omsorgsbolig 

9 institusjon 

 

 

 

 

Bodø kommune 1. halvår 2014: 

 

 

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

99 346 

 

 

 1097 

3.49 Luftveier(22) 

Fordøyelse(16) 

Nervesyst (12) 

Endokr og 

ernæring (16) 

Muskel/skjelett 

(8) 

Andre (25) 

98 – hjem 

1 - sykehus 

70 – hjem 

15 – inst. 

13 – s.hus 

1 - død 

 

 

 

Fauske kommune 1. halvår 2014: 

 

 

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

28 55 

 

 

 258 

 

1.96 Uspes (9) 

Fordøyelse 

(9) 

Luftveier (5) 

Andre (5) 

Legevakt 

(19) 

Fastlege (9) 

Hjem (18) 

Inst. (2) 

Shus (6) 

Annet (2) 

 

 

 

Meløy  kommune 1. halvår 2014: 

 

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

26 125 

 180 

4.8 Lunge – resp 

Blod/hjerte 

Annet 

Hjem (25) 

Inst. (1) 

Hjem (10) 

Inst (12) 

S.hus (4) 

 

 Beregnet antall liggedøgn 

 

Vågan  kommune 1. halvår 2014: 
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Pasienter døgn Gj.snitt tid Diagn.gr. Inn fra  a) Ut til a) 

54 142 

 

 239 

2.6 Pneumoni 

Infeksjoner, 

Sosiale gr, 

demens 

fall 

Hjem 54 Hjem 27 

Inst. 18 

S.hus 9 

 

 Beregnet antall liggedøgn. a) kun 2. halvår 2013  

 

Flakstad, Moskenes og Vestvågøy kommune 1. halvår 2014: 

 

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

89 204 

 286 

2.3 Angst, UVI, 

KOLS, 

infeksjon, 

dehydrering 

demens 

 Hjem (71) 

s.hus (6) 

Inst. (16) 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Røst kommune 1. halvår 2014: 

 

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

8 18 

 

 15 

2.3 UVI – skade 

i ansikt, 

Brystsmerter, 

Magesmerter, 

Brokk, 

magesår, 

KOLS 

Hjem (8) Hjem (5) 

s.hus (2) 

inst. (1) 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

Saltdal kommune 1. halvår 2014: 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

Diagn.gr. Inn fra   Ut til  

29 70 

 

 180 

2.4 Oppgitt i 

koder 

Hjem: 57  

 

Inst.Omsorgs-

bolig: 12 

Hjem (25) 

Sykehus (2) 

Inst. (2) 

 

 

Samlet tildeles kommunene som har iverksatt ordningen pr. halvår kr. 10.951.060 i tilskudd.  

 

Beregnet liggedøgn pr. år er samlet  for disse kommunene 4745, pr. halvår 2372 døgn. 

 

Antall døgn samlet for kommunene er 1. halvår 2014  1026 liggedøgn. 

 

Det betyr at KAD-plassene ikke er i funksjon som forventet. Vi har ingen formening om 

årsakene til dette, men utleder likevel at de er sammensatte og forskjellige kommunene imellom. 

 

Videre er det riktig å påpeke at NLSH er trukket i sine rammer  for at kommunene skal kunne 

finansiere sin KAD-plasser. 

 

Konklusjonen er altså at finansieringen er på plass, mens tjenestetilbudet ikke kan sies å være det 

samme. 

 

Et betimelig spørsmål: 
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Vil  KAD kunne bli en fullgod/eller bedre erstatter for innleggelse i sykehus i det volum som er 

forventet og ikke minst finansiert?  

 

Forannevnte tilsier at det ennu er et stykke igjen før måltallene nås. 

 

Forslag til  

 

Vedtak: 

 

1. Oversikten over bruken av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser tas til 

etterretning. 

2. I forbindelse med årstallene for 2014, ber OSO om at kommunene i sine rapporter 

beskriver hvilke utfordringer som er erfart i forhold til iverksetting og drift av KAD-

plasser.  

   

 

 

 
 

46/2014 Rekruttering av kjernepersonell – Lofoten og Vesterålen 
 
Saksbehandler: Astrid Jacobsen 
 
Det vises til vedtak i sak 34/2014. 
 
Siden mars 2014 har HR- Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering hatt ansvar for 
rekruttering i Nordlandssykehuset.  
 
I denne perioden har det vært lagt vekt på ulike tiltak på lokalt og regionalt nivå. Et av 
disse er knyttet til utenlandsrekruttering. Foretaket er pilot i et samarbeidsprosjekt 
mellom Helse Nord RHF, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset, NAV og 
EURES. Prosjektet startet formelt opp 1. mars 2014 og skal pågå i to år. Prosjektet er et 
delprosjekt i Nordland fylkeskommunes Tilflyttingsprosjekt og har fått tilskudd fra 
fylkeskommunen. 
 
Hovedmålet er å utvikle en helhetlig og overførbar metodikk for rekruttering fra 
utlandet. Spania er pilotland og i oktober 2014 blir det arrangert rekrutteringsmesse i 
Madrid hvor fokus er å rekruttere radiologer, patologer og gynekologer. Her kan tilføyes 
at det er opprettet en søkerbase hvor vi til nå har mottatt 60-70 søknader fra ulike 
legespesialister som vil bli vurdert med tanke på intervju.  
 
Spania ble valgt ut av flere grunner. Spanske myndigheter er positive til prosjektet fordi 
de har overskudd av helsepersonell. I og med at legespesialistutdanningen i Spania er 
tilnærmet lik utdanningen i Norge, og fordi Spania er medlem av EØS, er det enkelt å få 
autorisasjon i Norge. I tillegg er Norge forpliktet til å forholde seg til WHOs retningslinjer 
når det gjelder etisk rekruttering av helsepersonell. 

Av interne tiltak har vi sammen med klinikkledere kartlagt de mest kritiske 
kompetansebehovene, etablert rekrutteringsgrupper i Lofoten og Vesterålen, og vil etter 
hvert også etablere grupper i Bodø. Stilling som rådgiver i Seksjons for 
kunnskapsbygging og rekruttering med hovedansvar for rekruttering, er utlyst og har fått 
mange og kvalifiserte søkere. Tilsetning vil bli gjort innen de nærmeste ukene.  

Vi arrangerer et rekrutteringsseminar, jfr. vedlegg -  hvor vi inviterer ledere og HR – 
ansatte i regionen for å dele erfaringer og opparbeide kunnskap innen 
rekrutteringsfeltet. Det vil i denne forbindelse bli etablert et regionalt nettverk. I 
september vil foretaket være representert ved to rekrutteringsmesser med mål om å 
rekruttere bioingeniører. Målgruppen er 3-årsstudenter ved Norges arktiske uuniversitet 
– UIT og NTNU i Trondheim. Det tilbys da blant annet rekrutteringsstipend mot 
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bindingstid ett år i Nordlandssykehuset.  

I OSO 25.september vil vi også kunne legge frem noen av våre fremtidige planer og 
videre arbeid vedrørende rekrutteringsaktivitet i foretaket. 

Forslag til  

 

Vedtak: 

1. OSO viser til både skriftlig og muntlig orientering knyttet til rekruttering av 
kjernepersonell i NLSH. 

2. OSO er tilfreds med framdriften i arbeidet, og ønsker å bli orientert videre. 

 

 

47/2014 Kommunal medfinansiering – rus/psykiatri i Lofoten 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 

 
Vestvågøy kommune har i brev datert 8.7.14 reist noen viktige spørsmål knyttet til 
kommunal medfinansiering for pasienter med rus- og psykiatridiagnoser innlagt i 
somatikk i Lofoten. 
 
Det vises til vedlagte brev. 
 
Saken har vært vurdert i vår plan- og analyseavdeling, og vi har også vært i kontakt 
med Helsedirektoratet. 
 
På grunn av at det er viktig å få informert kommunene om denne spesielle 
saken/konsekvensen av kommunal medfinansiering (KMF), velger vi å ta saken opp i 
OSO. 
 
Vestvågøy kommune vil selvsagt også få sitt eget svar. 
 
Finansieringsordningen  
 
Fra og med 2012 har kommunene betalt 20% av DRG prisen for pasienter som har 
vært til behandling i spesialisthelsetjenesten. En del diagnoser og behandlinger er 
unntatt betalingsplikten. Det gjelder bl.a. rus- og psykiatripasienter. 
 
Kommunenes betalingsgrunnlag er beregnet utfra objektive kriterier så som antall 
innbyggere, sykelighet, alder o.a.  
 
I tillegg – og det kan være her nøkkelen til oppklaring ligger: 
 
Kommunene ble i tillegg til overføring basert på objektive kriterier, også gitt et 
kompensasjonstillegg.  
 
Dette var beregnet utfra faktisk forbruk av DRGene som inngikk i beregningsgrunnlaget. 
 
Det er her forskjellene mellom kommunene i Lofoten og for eksempel Vesterålen/Salten 
oppstår: 
 
Gjennom mange år før KMF ble etablert, praktiserte Nordlandssykehuset Lofoten 
innleggelse av pasienter med rus- og psykiatridiagnoser i medisinsk avdeling. 
 
Når beregningen for kompensasjonstillegget skulle gjøres etter tidligere forbruk så var 
rus- og psykiatridiagnoser med i beregningsgrunnlaget. 
 
Det er således medfinansiert, men kan ikke eksplisitt vises som ”ekstrabevilgninger”. 
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KMF med  Akontobeløp betaling ble videreført fra 2012 til 2013 etter samme prinsipp 
som i 2012. Kommunene er blitt orientert om dette i særskilte brev fra Helsedirektoratet. 

 
Avregning KMF 2012 – kommunevis oversikt 

 

 Sum a konto Årsavregning Resultat 

Vestvågøy 16.912.734 17.027.252 - 114.518 

Flakstad   2.872.561   2.990.374 - 117.813 

Moskenes   1.841.765   1.941570 -   99.805 

Vågan 12.683.714 12.300.365 + 383.349 

 
 

 
 
Hvordan kommunene i Lofoten har kommet utav dette i 2013 vites ikke.  
 
Det vil være i alle parters interesse at vi kommer til bunns i saken. 
 
Konklusjon 
 
Kompensasjonstillegget som kommunene fikk overført, skulle bidra til dekning av 
”overforbruk” i forhold til objektive kriterier. I og med at rus-psykiatri Lofoten var ISF-
finansiert før  KMF ble etablert går en utfra at dette har gitt seg utslag i 
kompensasjonstillegget. 
 
Det skal dog sies at dette er et komplisert farvann og det er usikkerhet knyttet til 
konklusjonen. 
 
Utfra det - om lofotkommunene ønsker det - kan det være hensiktsmessig å be 
Helsedirektoratet bidra til endelig avklaring. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO viser til brev fra Vestvågøy kommune vedr. KMF. 
2. Idet det er knyttet usikkerhet til beregningen av kompensasjonstillegget og KMF 

i Lofoten av pasienter med rus- og psykiatridiagnoser, ber OSO direktøren 
kontakte Helsedirektoratet for avklaring. 

3. Det tas forbehold om slik avklaring er av kommunal interesse.  
 

48/2014 Varslingsrutiner til kommunene når pasient er innlagt andre sykehus enn 
lokalsykehuset 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
Under sak 41/2014 ”Eventuelt” stilte OSO følgende spørsmål: 
 
Når en pasient har vært lagt inn ved et annet helseforetak som en kommune ikke har 
avtale med, hvilke varslingsregler gjelder da? 
 
Fra Samhandlingsavdelingen ble saken videresendt til de øvrige 
samhandlingsansvarligere i Helse Nord. 
 
Henvendelsen var formulert slik: 
 
 

HEIA Samhandlingsledere !      14.7.14 

 

I vårt siste møte i OSO ble varslingsrutinene for utskr.klare pasienter drøftet. 
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Bakgrunnen var følgende: 

 

En pasient ble innlagt ved et lokalsykehus i NLSH sitt ansvarsområde og videresendt til UNN. 

På tidspunktet pasienten var utskrivningsklar fra UNN til hjemkommunen påstås det at varsling 

ikke ble gitt til kommunen, men til lokalsykehuset.  

 

Dette førte til ”kluss/misforståelser” og den konsekvens at pasienten kommer til hjemkommunen 

uten at denne er varslet og selvsagt da heller ikke har gitt melding om at pasienten kan komme. 

 

Dette er IKKE et innspill som kritikk mot UNN, men et forsøk på om vi kan prøve å få til en 

samordnet prosedyre på dette området. Jeg vil mene dette også gjelder pasienter som legges inne 

på andre enn sitt eget lokalsykehus. 

 

Hva med en så enkel formulering som dette som vi f.eks kan behandle i våre OSO: 

 

Dersom en utskrivningsklar pasient trenger kommunal tjeneste ved utskrivning til kommunen, 

skal behandlende sykehus varsle pasientens hjemkommune ved rett instans (det er flere begrep 

på koordineringsenheten).  For øvrig gjelder ordinære varslingsrutiner. 

 
Med en slik formulering vil i alle fall hendelser som ble beskrevet i vårt OSO kunne unngås. 

 

Hva mener dere ? 

 

Svar: 

 

Det er full enighet om at sykehuset pasienten er innlagt ved, skal kontakte riktig instans i 

pasientens hjemkommune. 

 

Det er videre slik at helseforetakene har inngått tjenesteavtaler med kommunene i sitt 

kjerneområde. Altså har NLSH ikke inngått avtaler med kommuner utover de 21 som er i dette 

området. 

 

Det er en felles oppfatning at for samhandlingen mellom kommuner og helseforetak – der det 

ikke er inngått egne tjenesteavtaler mht utskrivning og varsling, vil forskriften ”om kommunal 

medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter” gjelde. 

 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. OSO tar opplysningene til etterretning. 

 

 
 

49/2014 Legers spesialiststruktur – og organisering av akuttmottak, høring fra 
Helsedirektoratet. Styresaken til orientering.  
 
Saksbehandler: Anne K. Fagerheim. 

 

Saken er  viktig og OSO får denne som en orientering. 

 

Styrets vedtak blir ettersendt eller lagt fram i møtet. 

 

Anne K. Fagerheim vil kunne svare på spørsmål i møtet. 

 

Trykt vedlegg: 
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1. Fremtidens legespesialister.  

2. Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger. 

3. Nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak og  

 

 

BAKGRUNN 

Helsedirektoratet fikk i 2011 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 

(HOD) å gjennomgå og gjøre en vurdering av eventuelle endringer i struktur og 

innhold i spesialistutdanningen av leger. Gjennomgangen skulle blant annet ta 

opp i seg hovedretningen som ligger til grunn for Samhandlingsreformen. Første 

utgave av rapporten som nå foreligger, ble oversendt HOD i juni 2013. Like i 

etterkant kom et oppfølgningsoppdrag om å utrede konsekvensene av de 

foreslåtte tiltakene og senere samme høst et tilleggsoppdrag om å utrede en 

spesialitet knyttet til behovene i akuttmottakene. Det er således tre rapporter som 

nå er sendt på høring; 

1. Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av legers 

spesialitetsstruktur og – innhold; Revidert versjon med tilhørende 

konsekvensutredning. 

2. Fremtidens legespesialister. Spesialitetsstruktur og – innhold i samfunns- 

og allmennmedisin. 

3. Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske 

akuttmottak. 

 

Helsedirektoratet har bedt om at alle disse utredningene sees i sammenheng. I 

denne styresaken er det primært rapport 1 og 3 som er vektlagt og gjennomgått. 

Rapportene har vært forelagt alle klinikkene og relevante stabsavdelinger før 

styret nå får fremlagt forslag til Nordlandssykehusets høringsuttalelse. I 

styresaken er de spørsmålene som direktoratet har bedt spesielt om 

tilbakemelding på (skrevet i kursiv) besvart. 

 

 

INNLEDNING 

Hovedmålsetningene med den foreslåtte nye spesialitetsstrukturen er å oppnå 

høyere kvalitet i helsetjenesten, å legge til rette for gode og effektive 

utdanningsløp samt å sørge for at vi har de riktige spesialitetene, med en 

kompetanse som er i tråd med pasientenes og samfunnets behov. Det har vært et 

mål å sørge for en spesialitetsstruktur som motvirker tendensen til en stadig 

sterkere spissing på bekostning av breddekompetanse og man har spesielt ønsket 

å ivareta akuttmottakenes kompetansebehov.  

 

Hovedelementer i den nye strukturen er: 

 En tredelt spesialitetsstruktur der tjeneste noe tilsvarende den tidligere 

turnustjeneste blir del 1 i spesialiseringen og utgjør en felles 

kompetanseplattform for alle spesialitetene 

 Omgjøring av grenspesialiteter til hovedspesialiteter innenfor 

indremedisin og kirurgi 

 Innføring av felles kompetansemoduler for alle spesialitetene 

 Ny spesialitet i mottaks- og indremedisin 

 Gastrokirurgi blir den vaktbærende kirurgiske spesialiteten 

 Avvikling av gruppeføringen (gruppe 1 og gruppe 2 – tjeneste) 

 Avvikling av valgfri tjeneste 
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 Avvikling av ordningen med at forskning er tellende i 

spesialistutdanningen 

 Forbedring av utdanningsløpet med mer involvering av universitetene 

o Bedre logistikk 

o Styrket veiledning 

o Sikring av oppdatert kompetanse hos veileder 

o Mer bruk av moderne pedagogiske verktøy. 

 Obligatorisk etterutdanning 

 Endret ansvars- og oppgavedeling 

 

 

 

NORDLANDSSYKEHUSETS VURDERING AV FORSLAGET TIL NY 

SPESIALITETSSTRUKTUR FOR LEGER 

 

Spesialitet i mottaks- og indremedisin 

For å øke kompetansen i akuttmottakene og dekke sykehusenes behov for 

breddekompetanse, er det foreslått en ny indremedisinsk spesialitet i mottaks- og 

indremedisin. Dette er også i tråd med politiske føringer. 

 

Har den foreslåtte spesialiteten en innretning som er tilpasset behovene i 

akuttmottaket, og i hvilken grad kan den være anvendelig i sykehus av forskjellig 

størrelse/organisering? 

Nordlandssykehuset støtter at en spesialitet knyttet til mottaksmedisin og 

akuttmedisin må ta utgangspunkt i generell indremedisin, da over halvparten av 

pasienter som tas i mot i akuttmottakene er pasienter med indremedisinske 

problemstillinger. På mindre sykehus som Lofoten og Vesterålen, er det usikkert 

i hvor stor grad vi vil kunne nyttegjøre oss denne spesialiteten. Det er et relativ 

lite volum akutte innleggelser spredt gjennom døgnet ved disse sykehusene og 

det kan bli vanskelig å dedikere overlegeressurser til aktiv vakt i akuttmottak 

her.  Man kan se for seg at spesialister i mottaks- og indremedisin kan brukes til 

visittgang på sengeposter og tilsyn på andre avdelinger, men i noe mindre og 

varierende grad på poliklinikkene. Dette vil kunne heve kompetansen på 

sengepostene, men er en mer kostbar ressurs enn leger i spesialisering (LIS) som 

i dag i stor grad gjør mye av arbeidet på sengepostene under supervisjon av 

overlege. Det er usikkert i hvor stor grad spesialister i denne spesialiteten vil 

gjøre behovet for andre spesialister mindre. Det vil fortsatt være det samme 

behovet for spesialister som behersker for eksempel prosedyrer som gastroskopi 

og ultralyd av hjertet.  Dette er ikke synliggjort i de økonomiske beregningene. 

På større sykehus som i Bodø, vil man kunne nyttegjøre seg denne spesialiteten i 

akuttmottaket, spesielt hvis det samtidig er en stor observasjonspost eller 

generell indremedisinsk post i relasjon til akuttmottaket. Det stillingsestimatet 

og kostnadsberegningen som er gjort i konsekvensutredningen med Bodø som 

eksempel, antyder et økt behov for overleger på 3 stillinger.  

 

Vil det være behov for en slik spesialitet også for andre formål i det enkelte 

sykehus? 

Man kan se for seg at denne spesialiteten også kan benyttes til indremedisinske 

tilsyn på andre avdelinger og til visittgang på medisinske 

overvåkningsavdelinger. 
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Langsgående kompetansemoduler for alle spesialiteter 

Det er foreslått langsgående kompetansemoduler/kurs felles for alle 

spesialitetene. De foreslåtte modulene er; Kommunikasjon, systemforståelse, 

etikk, kvalitetsarbeid, lover, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, 

organisasjon og ledelse samt samhandlingskompetanse. 

Nordlandssykehuset støtter behovet for langsgående kompetansemoduler.  

 

Hvordan kan modulene utformes for å oppnå mest mulig læring i de temaene 

modulene omfatter? 

Flere at temaene kan man tenke seg vil være godt egnet for nettbasert kurs evt. 

supplert med samlinger. Andre temaer synes i mindre grad å være egnet for 

dette. Særlig innenfor de psykiatriske spesialitetene hvor relasjon, allianse og 

personlig kontakt er vesentlige byggesteiner i pasientbehandlingen advarer 

fagmiljøene mot overdreven bruk av e-læring som medium for læring av 

grunnleggende ferdigheter. 

 

Er det tema som savnes eller kan sløyfes? 

Pasientsikkerhet bør inn i som et tema i de langsgående kompetansemoduler for 

alle spesialiteter. De siste årene har det vært et stort nasjonalt fokus på 

pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten ved det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet. Selv om kvalitet
1
 er nevnt som et av temaene, 

skiller dette seg vesentlig fra pasientsikkerhet ved at pasientsikkerhet handler om 

vern mot unødig skade på pasienter og sikre trygge tjenester. Arbeid med 

pasientsikkerhet setter pasient/bruker i sentrum og opplæring i faget er 

avgjørende i fremtidens spesialistutdanning.  

 

Styrking av veiledningen 

Det foreslås i rapporten å styrke veiledningen av den enkelte LIS. Et viktig 

virkemiddel som foreslås i rapporten er å styrke kompetansen til den enkelte 

veileder. I konsekvensutredningen skisseres en modell der alle LIS i slutten av 

utdanningsløpet gjennomgår et tre dagers veiledningskurs. I tillegg foreslås et 

Train-The-Trainers-kurs (TTT-kurs) for 100 overleger på to dager, med en 

treårig oppfølging på en dag per år. I en overgangsfase må overleger delta på 

veiledningskurset sammen med LIS. Disse overlegene skal være faglig 

ansvarlige for veiledningens kvalitet i egen klinikk. Det er universitetene som 

skal utvikle og gjennomføre veilederutdanningen.  I forslaget ligger det ikke at 

veiledningen skal gis til leger av samme spesialitet, men heller leger som er 

kommet like langt i spesialiseringsløpet. Det vil bli lagt større vekt på gruppe 

veiledning.  Forslaget innebærer ingen endringer i foretakenes oppgaver, men 

det blir en tydeligere avgrensing mot universitet og en sterkere myndighetsrolle 

på bekostning av Legeforeningen. For å få en økt kvalitet på veiledningene, er 

det til sammen beregnet en merkostnad på 133 mill kr. Fordelt på et 6,5-årig 

utdanningsløp for grunnkurs og arbeid som faglig ansvarlig og fordelt på TTT-

kurs hvert 4. år, utgjør dette 20,8 mill kr per år.  

 

Anses det skisserte opplegget egnet og/eller er tilstrekkelig for å styrke 

veiledningen og gjerne forslag på alternative løsninger? 

Nordlandssykehuset støtter at veiledningen styrkes. Selv om den nye rolle- og 

ansvarsfordelingen ikke innebærer endringer i helseforetakenes oppgaver, vil det 

                                                           
1
 Med kvalitet forstås her i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker sannsynligheten for at individ 

og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer. 
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kreve en større stabsoppfølging. Foretakene må som skissert i 

konsekvensutredningen inngå samarbeidsrelasjoner med universitetene, 

Helsedirektoratet og det regionale foretaket i tillegg til å sørge for og følge opp 

et tilstrekkelig antall faglig ansvarlige veiledere. Det er heller ikke til å legge 

skjul på at den formaliserte veiledningen i dag har vært varierende fulgt opp og 

at det i svært varierende grad har vært satt av tid til veiledning. Når veiledningen 

blir mer formalisert og strukturert, vil dette også utløse et behov for mer behov 

for ressurser svært mange steder.  

Innenfor de psykiatriske fagfeltene er det i dag krav om betydelig mer 

veiledning enn i de andre spesialitetene. Det fremkommer ikke hvordan det nye 

forslaget virker inn på eksisterende spesialitetskrav. Skal de psykiatriske 

fagområdene redusere veiledningen til det nivået som skisseres i 

konsekvensutredningen? Det er i de psykiatriske fagmiljøene uro for at de 

pedagogiske miljøene ved universitetene skal overta veilederutdanningen, med 

mulig distansering fra fagfeltet og mer fokus på veiledningspedagogikk 

istedenfor fag. En styrke ved i psykiatriveiledningen i dag er at den er svært 

praksisnær. 

 

 

Alternativ for del 1 i spesialistutdanningen 

I forslaget er det fremmet to alternativer: 

Alternativ 1: Del 1 utgjør halvannet år av den normerte minimum utdanningstid 

på 6-6,5 år og den tidligere turnustjenesten videreføres som en felles del 1 for 

alle spesialiteter, med et halvt år i kommunehelsetjeneste og til sammen ett år i 

sykehus. Sykehustjeneste er foreslått å bestå av 6 måneders obligatorisk tjeneste 

i kirurgi og indremedisin pluss 6 måneders valgbare innen 2 av fagene kirurgi, 

indremedisin eller psykiatri. 

Alternativ 2: Del 1 består av 6 måneders sykehustjeneste og 6 måneders tjeneste 

i kommunehelsetjenesten. Når del 1 reduseres, kan man tilsvarende øke tiden i 

del 2 eller del 3.  

 

Er det nødvendig/hensiktsmessig å basere seg på ett års strukturert 

sykehustjeneste i del 1 alternativ 1, eller kan det være mer hensiktsmessig for det 

samlede spesialiseringsløpet å korte denne tjenesten ned til 6 måneders 

strukturert sykehustjeneste? Det forutsettes at læringsmålene som er felles for 

alle spesialiteter nås. 

Den gjennomgående tilbakemeldingen fra klinikkene er at man ønsker del 1 

alternativ 1 der dagens 18 måneders turnustjeneste videreføres i den nye 

modellen. Man anser dette er uvurderlig med hensyn til vaktkompetanse og 

differensiering somatikk/psykiatri. Fra Psykisk helse og rusklinikken fremholdes 

at tjeneste i psykiatri bør være obligatorisk for alle i del 1 siden dette bedrer 

pasient/legekommunikasjonen for alle leger uansett senere spesialisering. 

Psykiatrisk komorbiditet må hensyntas i alle de kliniske spesialitetene. 

 

 

Gastrokirurgi - vaktbærende/vaktkompetanse 

Gjennomført del 2 i indremedisinske spesialiteter skal gi tilstrekkelig 

kompetanse til å vurdere innkomne pasienters behov for helsehjelp, gi 

nødvendig behandling inntil ansvaret for pasienten kan overtas av annen 

spesialist og viderehenvise pasienten til rett spesialitet. Det legges videre til 

grunn at de fleste indremedisinske pasienter som kommer til akuttmottaket ikke 
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vil ha behov for mer spesialisert hjelp. Gjennomført del 2 i de kirurgiske 

spesialiteter skal gi nødvendig kompetanse til å kunne vurdere om innkomne 

pasienter har behov for tilsyn av spesialist for eventuell akutt operativ 

behandling og kompetanse til å klargjøre pasienten for eventuell videre 

transport. Det legges til grunn at sykehus som har akuttmottak vanligvis også vil 

ha  

 Anestesilege som kan tilkalles 

 Vaktordning for indremedisinsk spesialist med generell kompetanse 

 Vaktordning for gastroenterologisk kirurg dersom det mottas kirurgiske 

pasienter 

 Vaktordning for ortopedisk kirurg dersom det mottas ortopediske 

pasienter 

Større sykehus må, som i dag, i tillegg ha andre spesialister i vakt avhengig av 

hvilke pasienter sykehuset skal kunne behandle. 

 

Kan gjennomført del 2 i hhv de indremedisinske og de kirurgiske spesialiteter gi 

tilstrekkelig kompetanse til å foreta selvstendige førstevurderinger av pasienter 

innlagt i akuttmottaket? 

Gjennomført del 2 i de indremedisinske og kirurgiske spesialitetene anses 

tilstrekkelig til å foreta selvstendige vurderinger i akuttmottaket, men fordrer 

spesialist i bakvakt. 

 

Kan gjennomført del 2 i de indremedisinske spesialiteter gi tilstrekkelig 

kompetanse til å diagnostisere og behandle pasienter som ikke har behov for å 

overføres til annen spesialitet? 

Nei, for selvstendig å kunne diagnostisere og behandle pasienter kreves også 

gjennomført del 3. Indremedisin er et svært bredt fagområde og ikke minst for å 

ha trygghet nok til å avklare at pasienten ikke krever videre observasjon og 

behandling og kan sendes hjem, vil det kreves mer erfaring og modenhet enn 

gjennomført del 2.  

 

Er det hensiktsmessig å basere kirurgisk vaktkompetanse på gastroenterologisk 

kirurgi alene? Hvis ikke, hvilke andre løsninger kan være mulige? 

Kirurgisk ortopedisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF er lokalisert på tre 

steder; hhv i Bodø, Stokmarknes (Vesterålen) og Gravdal (Lofoten). Det er i dag 

akuttkirurgisk beredskap på alle tre steder. Kirurgisk akuttberedskap håndteres i 

Bodø av i alt inntil 6 gastrokirurger. Ved avdelingene i Lofoten og Vesterålen er 

det generelle kirurger med ulik grenspesialisering som sørger for akuttkirurgisk 

vaktberedskap. For å etablere et vaktlag av gastrokirurger, må det være minst 4-

6 stillinger for at vaktbelastning og arbeidstid skal være i tråd med lov og 

avtaler. Avdelingene i Lofoten og Vesterålen har ikke nok arbeidsoppgaver 

inklusiv elektiv kirurgi til å sysselsette et så stort antall gastrokirurger nå eller i 

overskuelig framtid. Man vil få store problemer å rekruttere gastrokirurger til 

sykehus der det utføres så få og begrensede gastrokirurgiske inngrep og det vil 

bli vanskelig å opprettholde kompetansen og den gastrokirurgiske spesialiteten 

hos disse kirurgene. Årsakene til begrensingene i den elektive virksomheten, er 

blant annet funksjonsdeling innenfor kreftkirurgi og utvikling av teknisk 

krevende kikkehullskirurgi. Dette gjelder selv om man må anta at en omlegging 

som skissert i høringsutkastet vil gjøre at denne spesialitetens innhold endrer seg 

og at disse spesialistenes kompetanse vil være en annen i framtida enn hos 

dagens gastrokirurger.   
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Alternativt kan man tenke seg at gastrokirurger fra Bodø ambulerte til Lofoten 

og Vesterålen. Dette vil kreve en meget stor overlegestab i Bodø for å dekke tre 

vaktsjikt. Det vil bli vanskelig å sette opp vaktplaner som er i tråd med 

Arbeidsmiljølov og dagens vernebestemmelser og alternativet anses ikke som 

realistisk.  

 

Et annet alternativ er at del 2 av spesialiseringen gjøres så generell at ferdige 

spesialister også innenfor andre kirurgiske spesialiteter anses vaktkompetente.  

 

Et tredje alternativ kan være at man utvikler et akuttkirugisk kompetanseområde 

tilpasset mindre sykehus som spesialister i alle de kirurgiske spesialitetene kan 

utdannes og godkjennes i på toppen av den kirurgiske spesialiteten. Med et slikt 

kompetanseområde, kan man se for seg at også for eksempel urologer og 

karkirurger kan delta i en akuttkirurgisk vakt der man primært fokuserer på 

stabilisering av akutte kirurgiske pasienter før overflytting til større sykehus.  

 

Det er allerede i dag meget vanskelig å rekruttere kirurger med generell 

vaktkompetanse til de mindre sykehusene og det er mulig at utviklingen uansett 

vil gå i retning av at det blir færre sykehus med akuttkirurgisk beredskap. Ved å 

gjøre gastrokirurgi alene til den vaktbærende kirurgiske spesialiteten vil man 

måtte forvente at denne utviklingen mot færre sykehus med akuttkirurgisk 

beredskap forseres.   
 

Omgjøring fra gren - til hovedspesialiteter innen kirurgi og indremedisin 

Det foreslås at alle indremedisinske og kirurgiske grenspesialiteter omgjøres til 

hovedspesialiteter. Samtidig foreslås en felles faglig kompetanseplattform for de 

indremedisinske og kirurgiske fag (del 2). For de indremedisinske fag er denne 

kompetanseplattformen ment å skulle sikre like god kompetanse som dagens 

generelle indremedisin.  Samtidig opprettes en ny hovedspesialitet i mottaks- og 

indremedisin og gastrokirurgi gjøres til kirurgisk vaktbærende spesialitet. Dette 

til sammen mener man vil bidra til at akuttmottakene blir bemannet med bred 

kompetanse og at den mer spissede kompetansen kan brukes i andre deler av 

virksomheten. Videreutdanning utover dette må tilpasses det enkelte foretakets 

behov, alt etter hvilke oppgaver som skal utføres. 

 

Hvordan vurderes konsekvensene av denne omgjøringen slik de er beskrevet i 

konsekvensutredningen? 

Det har fra klinikkene ikke kommet innvendinger mot at grenspesialitetene 

omgjøres til hovedspesialiteter. Som beskrevet ovenfor er man likevel bekymret 

for hvordan en slik spesialitetsstruktur vil påvirke forutsetningene for å 

opprettholde akuttkirurgisk vakt på de små sykehusene. 

 

Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur 

Helsedirektoratet har her bedt om en tilbakemelding på om det er andre tiltak i 

høringsutkastet som har konsekvenser for foretakene og hvilke konsekvenser 

man anser som viktige. 

 

 Gastrokirurgi som vaktbærende spesialitet 

Av de konsekvenser som allerede er omtalt, anser Nordlandssykehuset den 

største utfordringen å være hvordan man skal opprettholde akuttkirurgisk 
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beredskap på de små sykehusene dersom gastrokirurgi blir den vaktbærende 

kirurgiske spesialiteten.  

 

 Voksenpsykiatri og Barne- og ungdomspsykiatri 

Nordlandssykehuset mener det er en svakhet i utredningen at spesialitetene i 

psykiatri i svært liten grad er omtalt, slik at det er vanskelig å vurdere hvilke 

konsekvenser en slik omlegging vil ha for disse. Spesialitetene i voksenpsykiatri 

og barne- og ungdomspsykiatri er ikke omtalt i det hele tatt, mens spesialiteten i 

rus- og avhengighetsmedisin har fått noe omtale.  

 

Som tidligere beskrevet, synes det som at det veiledningsnivået som det legges 

opp til, i motsetning til i somatikken, vil medføre en svekkelse av dagens 

veiledningskvalitet i disse spesialitetene. Psykiatriutdannelsen har et sterkt 

mester/svenn preg og har i dag krav om ukentlig klinisk veiledning i tillegg til 

105 timer psykoterapiveiledning i spesialiseringsløpet. Det er vesentlig mer 

tverrfaglig samarbeid enn i mange andre somatiske spesialiteter og en svært 

desentral oppbygning med DPS som godkjente tjenesteområder. Nedkorting av 

spesialiseringsløpet vil føre til vansker med å gjennomført opplæring i 

nødvendige prosedyrer. Psykiatri er et stort og bredt fag der 

differensialdiagnostiske vurderinger, også i forhold til somatiske fag, er 

vesentlig. Av den grunn anser de psykatriske miljøene det som spesielt 

problematisk at valgfri sideutdanning faller bort. Dersom en i psykiatrien først er 

vaktkompetent etter modul 2 (som foreslått i indremedisin, psykiatri nevnes 

ikke) vil en på DPS få vansker med å ha LIS i vakt. Utdannelsen i psykiatri er så 

lite beskrevet i rapporten at det er vanskelig å vite hvor mye tjeneste man kan 

forvente å avvikle ved DPSene og det er usikkert hvordan den foreslåtte 

endringen i spesialitetsstrukturen vil påvirke drift og aktivitet i DPSene.  

 

 Bortfall av gruppeføring 

Det er noe divergerende meninger om dette i klinikkene, men bortfall støttes av 

de aller fleste. Det vil bli et behov for å inngå avtaler med andre foretak/sykehus 

for at LIS skal kunne fullføre sitt utdanningsløp i de fagene der 

Nordlandssykehuset ikke kan tilby alle modulene. Dette gjelder svært mange fag 

og vil kreve ressurser fra klinikkledelse og stabsavdelinger. Nordlandssykehuset 

forutsetter at universitetssykehusene må forpliktes til/pålegges å ta i mot et 

tilstrekkelig antall LIS for slik tjeneste, slik at dette ikke blir en flaskehals for å 

få ferdige spesialister til de sykehusene som ikke kan ferdigutdanne selv. Også 

med dagens utdanningsmodell kan utdanning ved universitetssykehusene være 

en viktig flaskehals i det å skaffe spesialister.  

 

 Obligatorisk etterutdanning 

Det foreslås i den nye strukturen at det skal være en plan for den enkelte 

spesialists etterutdanning utarbeidet i fellesskap mellom legen og arbeidsgiver, 

samt at det skal være etterprøvbart at slik utdanning har funnet sted. Det 

obligatoriske element er sikring av formell kompetanse, men for den enkelte kan 

utdanningsprogrammet også få preg av videreutdanning der ny formell 

kompetanse oppnås. Det er ikke detaljutformet hva som skal ligge i den 

obligatoriske etterutdanningen. Vaktkompetanse tilpasset vaktordningen ved det 

foretak man arbeider, kan være en del av det som bør vedlikeholdes. 

Helsedirektoratet anbefaler ikke at manglende eller utilstrekkelig etterutdanning 

skal medføre at legen mister spesialistgodkjenning. Nordlandssykehuset støtter 
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en obligatorisk etterutdanning, men erkjenner at dette vil stille større krav til 

faglig og strukturert oppfølging av den enkelte overlege/spesialist enn det som er 

vanlig i dag. Hvordan dette skal organiseres i foretakene fremstår uklart og det 

synes åpenbart at man i større grad må planlegge å avsette ressurser til dette. Det 

fremgår ikke av høringsutkastet eller konsekvensutredningen hvilke 

konsekvenser det skal få for den enkelte ansatte og/eller Nordlandssykehuset 

som arbeidsgiver dersom en lege ikke får gjennomført nødvendig obligatorisk 

etterutdanning. Dette bør beskrives før man tar endelig stilling til forslaget. 

 

 

Spesialitetsstruktur – og innhold i samfunns- og allmennmedisin –SISAM 

Dette punktet er ikke gjennomgått i Nordlandssykehuset. 

  

 

Veileder for organisering og drift av akuttmottakene 

Den foreliggende veilederen er utarbeidet av HDir i samarbeid med bredt 

sammensatte rådgivningsgrupper med representanter fra små og store 

helseforetak, kommuner, myndigheter og brukerrepresentanter. Det har de siste 

årene vært gjennomført undersøkelser og tilsyn av sykehusenes akuttmottak 

både av Riksrevisjonen og Statens helsetilsyn. En gjennomgående 

tilbakemelding har vært at det stilles spørsmål ved om legekompetansen som 

benyttes i akuttmottakene er tilstrekkelige for å sikre god og effektiv behandling 

av pasientene og om akuttmottakene har tilstrekkelig god ledelse og 

administrative prosedyrer. De anbefalinger og krav som beskrives i den 

foreslåtte veilederen tar utgangspunkt i krav til forsvarlig virksomhet og krav til 

ledelse i spesialisthelsetjenesteloven, samt krav nedfelt i forskrift om 

internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. I veilederen gis det anbefalinger på 

disse områdene; 

 Organisering 

 Drift 

 Klinisk virksomhet 

 Kompetanse 

 

Hovedelementer i anbefalingene som gis er; 

 Organisasjonsmessig plassering i foretaket som tilfredsstiller kravet til 

enhetlig ledelse 

 Det skal være medisinsk ansvarlig erfaren lege med ansvar for 

akuttmottaket hver enkelt dag 

 Bedre aktivitetsregistrering  

 Måling av kvalitetsindikatorer 

 Lett tilgjengelige spesialister 

 System for tilkalling av akutt-team ved alvorlige tilstander 

 Prosedyrer for helhetlige pasientforløp ved enkelte definerte akutte 

tilstander 

 Mer systematisk opplæring og etterutdanning 

 Nasjonal plan for videreutdanning av akuttsyklepleiere 

 

 

Hvordan vil en tydeligere organisatorisk plassering av akuttmottaket og et 

avklart medisinsk faglig ansvar for prosedyrer og rutiner bidra til å øke 
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sikkerhet og kvalitet for virksomheten i mottaket? 

En tydelig organisatorisk plassering og et avklart medisinsk faglig ansvar for 

prosedyrer og rutiner vil åpenbart styrke akuttmottakene. Ansvar må følges av 

myndighet. For Nordlandssykehuset er det uklart hvilket ansvar og myndighet 

”medisinsk ansvarlig erfaren lege med ansvar for akuttmottaket hver enkelt dag” 

skal ha i forhold til den som er øverste leder i den klinikken/avdelingen som 

organiserer akuttmottaket og en eventuell medisinsk faglig rådgiver samt i 

forhold til andre klinikker/avdelinger som betjener akuttmottaket med 

spesialister og LIS leger. 

 

Hvilken nytte kan foretakets ledelse ha av at det innføres fortløpende 

aktivitetsregistrering for akuttmottakene? 

Bedre aktivitetsregistreringer vil være et nyttig hjelpemiddel for å planlegge 

virksomheten, men krever ressurser både for å gjennomføre registreringene og 

for å bearbeide dem slik at de kan presenteres på en måte som gir informasjon 

man kan bruke. Hvilke parametre man registreres må også velges med omhu. 

Omfanget av registreringer må stå i forhold til nytte.  

 

Hvordan vil et tydelig medisinsk ansvar for klinisk ledelse i akuttmottaket den 

enkelte virksomhetsdag påvirke organiseringen ved store eller små sykehus? 

På de store sykehusene kan man se for seg at dette vil implisere at man ansetter 

en stor legestab i akuttmottaket innenfor for eksempel spesialitetene 

indremedisin og kirurgi og man kan da som vanlig etablere medisinsk faglige 

ansvarslinjer innenfor disse fagene som også føler linjeledelsen og er i tråd med 

prinsippet om enhetlig ledelse. For de mindre fagene med få akuttinnleggelser 

og på de mindre sykehusene, vil dette ikke være hensiktsmessig. Som beskrevet 

ovenfor er det her uklart for Nordlandssykehuset hvordan man i veilederen 

tenker å unngå at leger med medisinsk ansvar for akuttmottaket skal gis den 

myndighet nødvendig for å ivareta dette ansvaret uten at det kommer i konflikt 

med øvrig, enhetlig linjeledelse.  

 

Vil beskrivelsen av kompetansekrav for personell i akuttmottaket bidra til å sikre 

kvaliteten i tjenesten? 

Nordlandssykehuset støtter forslaget om at det stilles større krav til kompetanse 

til personell i akuttmottaket, men erkjenner at dette vil ha en kostnad. 

  

 

Direktørens vurdering: 

Direktøren støtter intensjonene som ligger til grunn for høringsutkastet om ny 

spesialitetsstruktur, nemlig en økt kvalitet i helsetjenesten og en styrking av 

kompetansen i akuttmottakene. Den struktur som skisseres i utkastet vil ha til 

dels store organisatoriske og driftsmessige konsekvenser for foretaket. Dette 

gjelder spesielt forslaget om å gjøre gastrokirurgi til den vaktbærende 

spesialiteten i kirurgi, hvilket vil gjøre det utfordrende å opprettholde 

akuttkirurgisk beredskap ved de minste sykehusene slik forslaget foreligger i 

dag. Bedre supervisjon og veiledning av LIS og obligatorisk etterutdanning av 

spesialister tror direktøren vil styrke den faglige kompetansen i foretaket, men 

det vil kreve betydelige ressurser å etablere systemer som følger opp dette. 

Direktøren vurderer det som hensiktsmessig å styrke kompetansen i 

akuttmottaket, men ser at dette sammen med at LIS i større grad skal ha satt av 

tid til supervisjon og veiledning vil medføre at man må bruke mer 
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overlegekompetanse til oppgaver der man tidligere har brukt turnusleger og LIS. 

Dette gjør at vi må rekruttere flere overleger, hvilket innenfor mange 

spesialiteter er utfordrende. Det vil også få økonomiske konsekvenser da dette er 

mer kostbar arbeidskraft. LIS er i dag en svært viktig arbeidsressurs i foretaket. 

Generelt er det direktørens oppfatning at de kostnadsberegningene som er gjort i 

høringsutkastet og konsekvensutredningen synes urealistisk lave. Direktøren er 

av den oppfatning av at forslagets konsekvenser for de psykiatriske 

spesialitetene og de distriktspsykiatriske sentrene ikke er tilstrekkelig belyst og 

må beskrives nærmere.  

 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Styret støtter intensjonen og målsetningene som ligger til grunn for 

forslaget om endret spesialitetsstruktur. 

2. Styret viser til saksfremlegget og ber Helsedirektoratet ivareta de 

momenter som fremkommer saken. 

3. Styret ser at forslaget om gastrokirurgi som vaktbærende spesialitet i 

kirurgi på sikt vil kunne få konsekvenser for den akuttkirurgiske 

beredskapen ved de minste sykehusene og ber Helsedirektoratet å 

vurdere dette forslaget opp mot den Nasjonale helse- og sykehusplanen 

når den foreligger. 

4. Styret ber Helsedirektoratet om å beskrive nærmere hvilke konsekvenser 

forslaget vil få for de psykiatriske spesialitetene, spesielt vurdert opp mot 

funksjonen til distriktspsykiatriske sentre og intensjonen til 

Strategigruppe II. 

5. Styret erkjenner at de tiltakene som foreslås både i forslaget til ny 

spesialitetsstruktur og i forslaget til Nasjonal veileder for organisering og 

drift av somatiske akuttmottak vil ha betydelige organisatoriske, 

driftsmessige og økonomiske konsekvenser for Nordlandssykehuset, 

spesielt i en implementeringsfase. Styret forutsetter at dette blir fullt 

kompensert for ved økte overføringene til foretakene. 

 
 

 
 
 

50/2014 Praksissykepleier i Vesterålen – 2-årig forsøksprosjekt i Vesterålen 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
Innledning 
 

I denne saken inviteres kommunene i Vesterålen til å samarbeide med 

Nordlandssykehuset om etablering av praksissykepleierstilling etter modell fra 

praksiskonsulentordningen (PKO) for leger. 

Ordningen etableres som en prøveordning med virkning fra 1. halvår 2015. 

Eventuell iverksetting vil først kunne skje etter behandling i den enkelte kommune. 

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små 

konsulentstillinger i sykehusavdelinger/kommunene (10 – 20 pst. stillingsstørrelse) med 

oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus/HF. Pasientforløp med 
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pasientperspektivet i sentrum er det sentrale tema som PKO-virksomhet dreier seg om. 

Målsettingen for PKO er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor 

enkeltnivåer og mellom første- og andrelinjen. PKO skal bidra til optimal arbeids- og 

ansvarsfordeling når flere parter har behandlingsansvar, samtidig eller i faser av 

forløpet. PKO skal forbedre kvalitet av behandling, logistikk og prioritering, og minske 

variasjoner i praksis og overforbruk av helsetjenester. 

Ordningen er i utbredelse i Norge siden 1995, og det er mer enn 100 fastleger i 

funksjon, fordelt i alle helseregioner og de fleste sykehus. Målet er minst 90 pst. 

dekning av norske sykehusavdelinger. Det foreligger avtale om praksiskonsulenter 

mellom RHF-ene og Legeforeningen fra 2005. 

PKO er en godt utprøvd metode for å bedre samhandling mellom leger, som det er 

viktig å spille videre på og videreutvikle. En positiv egenskap ved ordningen er at den 

engasjerer leger i førstelinjen og i andrelinjen til felles innsats for bedre pasientforløp. 

I det videre utviklingsarbeidet bør det også være årvåkenhet om at PKO er en modell 

som kan benyttes på alle grensesnitt. Praksiskonsulentordningen bør omstruktureres 

slik at den passer til ny organisering på ledelses- og utøvernivået. Både spørsmål om 

mer formell forankring av ordningen og om man har funnet fram til det mest 

hensiktsmessige begrepet for ordningen, bør være tema framover. 

Praksiskonsulentstillingene i NLSH er fordelt slik: 

Lofoten Salten Vesterålen 

20% 20% 20% 

 

Kun stillingen i Lofoten er besatt. 

Ordningen fungerer der meget godt, mens forankringen for stillingsinnehaverne i Salten 

og Vesterålen har vært mer utfordrende. Stillingene er pt ledige. 

Både i Salten og Vesterålen skal en forsøke å rekruttere praksiskonsulenter med 

interesse og virke for samarbeidet innen psykisk helse- og rus. 

 

Samhandling sykepleiertjenesten - praksissykepleier 

I Lofoten ble det etablert en forsøksordning  som virket i 2011 og 2012 med 

praksissykepleier etter modell av praksiskonsulentordningen for leger. 

Stillingsstørrelse var 20% og denne ble finansiert med 50% av NLSH og den øvrige 

50%en fordelt mellom kommunene etter folketallet. 

 Det er ikke tvil om at ordningen virket positivt på samhandlingen og dialogen mellom 

sykehuset og kommunene. Dessverre valgte stillingsinnehaver å slutte pga flytting, og 

det har ikke lyktes med ny rekruttering. 

6. juni var leder og rådgiver i Samhandlingsavdelingen i fellesmøte med helse- og 

sosialsjefene/kommunalsjefene i Vesterålen, hvor en drøftet en mulig forsøksordning 
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med praksissykepleier i Vesterålen. 

Helse- og sosialsjefene/kommunalsjefene gjorde slikt vedtak: 

 

«Det vises til orientering fra Steinar Pleym Pedersen i samhandling avdelingen. Tenkt 
som et spleiselag mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. HOF ber 
samhandlingsavdelingen om å lage en OSO- sak på dette, og at saken kommer 
tilbake til kommunene i etterkant for videre drøfting og konklusjon. 
Prosjektet kan tidligst være aktuelt fra 2015.» 

  

’Med spleiselag menes samme dekningsfordeling som i Lofoten. 

Praksissykepleier er fortrinnsvis tilsatt i en av kommunene, men skal fordele sin 

arbeidstid mellom den enkelte kommune og sykehuset i Vesterålen. 

Gitt at en ansatt i en kommune tilsettes – og dette er et forsøk – vil det forutsette 

permisjon fra kommunen i samme periode. 

 

Kostnadsbildet 

Brutto lønn inkl. sosiale utgifter 20 % stilling beregnes til kr. 110.000 

I tillegg reiseutgifter i regionen                                          kr.    20.000 

Samlet                                                                               kr.  130.000 

Derav dekker NLSH                                                          kr.     65.000 

 

Sum folketall i regionen: 30 438 

Kommunevis fordeling etter folketall: 

 

 Andøy Bø Hadsel Sortland Øksnes 

Folketall 4993 2642 8112 10129 4562 

Årlig 

andel 

10.662 5641.- 17.278 21.574 9.717 

 

   Sentrale arbeidsoppgaver 

Sykepleiertjenesten står for en svært vesentlig del av dialogen med kommunene. En 

ser for  seg at noe av arbeidsoppgavene vil måtte utvikles underveis, men sentrale 

oppgaver vil være: 

 Bidra til optimal og likeverdig dialog med kommunene 

 Bidra til fagutvikling og veiledning 

 Gi nivåene kunnskap om hverandres kompetanse 
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 Bidra til fagutveksling/kompetansebygging mellom kommunene 

 Bidra til kunnskap om inngått tjenesteavtaler 

 Være i nær dialog med samhandlingsavdelingen.  

 

Praksissykepleier organiseres i samhandlingsavdelingen.  

 

Forslag til 

Vedtak: 

1. OSO ser positivt på at det etableres en prøveordning i Vesterålen med 

praksissykepleier i 20 % stilling, og støtter den økonomiske fordelingen som er 

gitt/presentert i saken. 

2. OSO er enig i at sykepleieren bør ha sin hovedstilling i en av 

vesterålskommunene. 

3. OSO sender saken videre til den enkelte kommune for behandling. 

 

 

51/2014 Forbruk av UNN og NLSH – ulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
OSO gjorde i sak 17/2013 slikt vedtak: 
 
 

1. OSO mener forskjellen i forbruk av Universitetssykehuset i Nord-Norge mellom 
regionene Lofoten og Vesterålen bør sees nærmere på. I tillegg bør også 
bruken av NLSH Bodø for Vesterålens befolkning sees på. 

2. OSO ber administrerende direktør se på muligheten for å få SKDE til å gjøre en 
grundig undersøkelse/evaluering av forskjellene. 

3. Fagsjefen vil evt. være kontaktpunktet mellom NLSH og SKDE.  
4. Rapport legges fram for OSO når den foreligger 

 
Vedlagt rapporten som ble ferdigstilt ultimo august 2014. 
 
Fagsjef Anne K. Fagerheim vil gi ytterligere informasjon om SKDEs funn. Fagerheim 
har også vært SKDEs kontaktperson i forhold til arbeidet med rapporten.  
 
Rapporten er også noe videre enn OSO hadde forutsatt. Dette gir en betydelig styrke 
idet forbruksmønster ikke bare sees på i Lofoten og Vesterålen, men i hele Helse Nord. 
 
SKDE har med denne rapporten gjort et betydelig arbeid, som helt klart svarer opp de 
problemstillinger som OSO reiste i saken. 
 
OSO håper Nordlandssykehusets ledelse drøfter funnene i aktuelle klinikker og særlig 
med faglig ledelse i Lofoten og Vesterålen.  
 
Fra rapporten trekker en ut det vesentligste og viser for øvrig til denne i sin helhet. 
I rapporten skiller en mellom døgninnleggelser, dagbehandlinger og polikliniske 
konsultasjoner. 
 
Rapporten baserer seg på aktivitet i perioden 2011 – 2013. 
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Pkt. 4.1 døgninnleggelser: 
 
Både i 2011, 2012 og 2013 har Vesterålen sammenliknet med Lofoten 
 
a) en noe høyere innleggelsesrate ved UNN Tromsø og UNN Harstad,  
b) en moderat høyere egendekningsgrad for døgninnleggelser og  
c) en noe lavere totalrate for døgninnleggelser.  
 
Forbruket av NLSH Bodø er høyere for Lofoten målt både antalls- og ratemessig. 
 
Ser man på forbruket av UNN Tromsø og NLSH Bodø samlet er det små forskjeller, 
men gjennomgående er døgnraten noe høyere for Lofoten.  
 
Pkt. 4.2 dabehandlinger 
 
Når det gjelder dagbehandlinger (tabell 4.2.1 og 4.2.2) ser vi at både Vesterålen og 
Lofoten har lett fallende rate, men noe stigende egendekningsgrad fra 2011 til 2013.  
 
Forbruket ved NLSH Bodø er høyere for Lofoten målt både i antall og rate for de tre 
årene. Ser man på totalforbruket ved UNN Tromsø og NLSH Bodø samlet faller 
dagbehandlingsratene over årene for begge sykehus og er i 2013 hhv. 13.5 for bosatte i 
Vesterålen og 16.9 for bosatte i Lofoten. 
 
 
Pkt. 4.3 poliklinikk-konsultasjoner 
 
Når det gjelder poliklinikk-konsultasjoner (tabell 4.3.1 og 4.3.2) ser vi at Vesterålen og 
Lofoten har relativt lik egendekning for de tre årene samlet, men forbruket (raten) er noe 
høyere i Lofoten.  
 
Forbruket av UNN (Tromsø og Harstad) for Vesterålen er omtrent det dobbelte av 
Lofotens, mens forbruket av NLSH Bodø og UNN Tromsø til sammen er betydelig 
høyere fra Lofoten målt både i antall og rate for alle år.  
 
 
Kapittel 5  - utfyllende kommentarer 
 
I det kapitlet fremstilles detaljerte tabeller om forskjeller vedrørende døgninnleggelser, 

og dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner mellom bosatte i Vesterålen og 

Lofoten. Her er skilt på DRG-type, hastegrad, kjønn og alder, og i tillegg til en «Topp 

20-liste» for kliniske tilstander.  

Det må bemerkes at klinisk tilstand er registrert som oppholdets «fasit», dvs 

utskrivelsesdiagnosen.  

Resultatene viser antall opphold eller behandlinger, ikke antall personer som er 

behandlet 

Det er differensiert mellom behandling på eget sykehus, UNN Tromsø, NLSH Bodø og 

andre behandlere (som er inkluderer UNN Harstad).  

«Topp 20-lista» for utskrivelsesdiagnoser inkluderer ikke «andre behandlere».  

 

De observerte forskjellene i forbruk mellom de to fokuserte boområdene er moderate, 

og kan skyldes flere forhold som f. eks. ulike lokalsykehustilbud, ulik diagnosepraksis 

og være uttrykk for tilfeldig variasjon. For hver av DRG-ene selv på «Topp 20-lista» er 

det lave antall, og for døgninnleggelser og poliklinikk-konsultasjoner er det vist at disse 

20, pga. det høye antallet enkelt-DRG’er, utgjør en liten andel av samlet behandling. 
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Observerte forbruksforskjeller må derfor tolkes med forsiktighet.  

 
Døgninnleggelser 

 
Tabell 5.1.1 viser at pasienter bosatt i Vesterålen i årene 2011- 2013 for elektiv medisin 

hadde klart fallende egendekningsgrad og økt total bruk av de to spesialiserte 

sykehusene (grunnet økende forbruk av UNN). I samme periode hadde pasienter bosatt 

i Lofoten redusert forbruk av eget lokalsykehus for elektiv kirurgi.  

 

For øyeblikkelig hjelp medisin er det høy egendekningsgrad begge steder, pasienter fra 

Lofoten behandles hovedsakelig ellers ved NLSH Bodø, mens omfanget av 

innleggelser fra Vesterålen er relativt lavt ved både UNN og NLSH Bodø. 

 For øyeblikkelig hjelp kirurgi er egendekningsgraden lavere i Lofoten, og flere 

innleggelser ved NLSH Bodø både antalls- og prosentvis av totalantall.  

(«Annet» i denne sammenhengen omfatter hovedsakelig innleggelser/ konsultasjoner 

for fødende og gravide.)  

Kjønn 

For kvinner synes egendekningsgraden å være høyere for begge opptaksområder enn 

for menn, for øvrig er det små forskjeller mellom boområdene.  

«Topp 20-liste» for vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG) 

 

For døgninnleggelser samlet for eget sykehus, UNN Tromsø og NLSH Bodø utgjør de 

20 vanligste diagnosene ca. 30 % av innleggelsene. De vanligste døgninnleggelsene 

for pasienter i bosatte i Vesterålen og Lofoten er knyttet til fødselsomsorgen. Tallene 

ellers er små og relativt sammenliknbare mellom de to boområdene. 

For behandling på eget lokalsykehus omfatter «Topp 20- lista» ca.36- 38 % av 

totalantall innleggelser. DRG 391 «Frisk nyfødt» er vanligste utskrivelsesdiagnose ved 

både Vesterålen og Lofoten sykehus, men det er prosentvis flere på Vesterålen og de 

tar 221/229 (97 %) fødsler totalt på eget sykehus, mens Lofoten tar 146/197 (74 %) av 

totalantall fødsler. Dette er som forventet i forhold til organisering av fødselsomsorgen 

og anbefalt seleksjon av de fødende.  

For behandling på UNN eller NLSH Bodø er det totalt ca. 7 % fødsler fra Lofoten på 

UNN, mens fra Vesterålen er kun fødsler med lav fødselsvekt inne på 20-listen (1.1 %).  

Samlet vurdering kan tyde på at bosatte i Lofoten bruker UNN Tromsø i større grad enn 

Vesterålen for fødsler med komplikasjoner. 

Lofoten har noe flere innleggelser for hjertesykdommer ved NLSH Bodø, og får utført 

invasive prosedyrer på 141 pasienter mot 153 pasienter fra Vesterålen (på 20-lista) 

totalt ved NLSH Bodø tross mindre befolkningsgrunnlag.  

Dagbehandling 

Kjønn 

For kvinner fra Vesterålen er egendekningsgraden høyere enn for kvinner fra Lofoten 

(79 % mot 69 %). For menn er egendekningsgrad høyere i Lofoten (82 % mot 76 %). 

Forskjellen kan i stor grad forklares med at kvinner fra Lofoten har høyere prosentandel 

behandling på NLSH Bodø.  
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«Topp 20-liste» for 20 vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG) 

For dagbehandlinger samlet for eget sykehus, UNN Tromsø og NLSH Bodø utgjør de 

20 vanligste diagnosene hele 84 % av behandlingene ved Stokmarknes og 82 % av 

behandlingene ved Lofoten. Av dette står dialysepasienter for en stor andel (53 og 60 

%) av behandlingene. 

De vanligste dagbehandlingene for pasienter i bosatte i Vesterålen og Lofoten på egne 

sykehus er enda mer knyttet til dialyse (62 % og 73 %) og DRGer på 20-lista utgjør 

85 % og 82 % av alle behandlinger. Antallsmessig utenom dialyse er det små tall og det 

meste dreier seg om dagkirurgi.  

 «Topp 20-lista» for boområde Lofoten inneholder flere uspesifikke dagbehandlinger, 

som kan skyldes ulikt tjenestetilbud ved lokalsykehusene. For DRG 381O (prov. abort) 

er det for Lofoten ikke pasienter for dette verken på eget sykehus, UNN eller NLSH 

Bodø, men kan være utført på Stokmarknes eller UNN Harstad som ikke er med i 

denne oversikten.  

For dagbehandlinger ved UNN fra de to boområdene er det små tall, og «Topp 20-lista» 

dekker mellom 70 og 75 % av alle opphold. Operasjon på linsen er viktigst for begge 

opptaksområder, mens operasjon på cornea og tonsilleoperasjoner er tre ganger 

høyere prosent/ antallsvis for boområde Vesterålen.  

For dagbehandling ved NLSH Bodø, står DRG knyttet til hjerte-karsykdommer for ca. 48 

% (n=74) av behandlingene, men kun 33,5 % (n=62) for Vesterålen. For de andre 

tilstander er antall behandlinger enda lavere. 

Polikliniske konsultasjoner 

Kjønn 

For kvinner fra Vesterålen er egendekningsgraden litt høyere enn for kvinner fra Lofoten 

(snitt 63 % mot 59 %). For menn er egendekningsgrad høyere i Lofoten (snitt 58 % vs. 

52 %). Forskjellen kan delvis forklares med at kvinner fra Lofoten mottar høyere 

prosentandel behandling på NLSH Bodø (20 % vs.14 %). Menn fra Vesterålen har et 

høyere forbruk av «andre behandlere» enn Lofoten. 

«Topp 20-liste» for 20 vanligste hoveddiagnoser (3-tegn) 

På «Topp 20-lista» for poliklinikkbehandlinger samlet for eget sykehus, UNN Tromsø og 

NLSH Bodø utgjør de 20 vanligste diagnosene bare 33 % av behandlingene ved 

Vesterålen og 35 % av behandlingene ved Lofoten.  

Det er moderate forskjeller mellom boområdene. Hele 14 av hoveddiagnosene (3tegn) 

for Vesterålen gjenfinnes for Lofoten og 13 motsatt vei, med noe andelsmessig ulik 

fordeling. For boområde Vesterålen er det flere behandlinger med diagnose 

inflammatoriske tarmsykdommer, prenatal diagnostikk og psoriasis. Antall behandlinger 

hjertearrytmier for Lofoten-bosatte er ikke gjenfinnbare i tallene for Vesterålen (verken 

totalt eller på hhv. eget, UNN Tromsø, eller NLSH Bodø). 

For boområde Lofoten påvises flere kontroller av normalt svangerskap. Det påvises 

også langt flere behandlinger for hørselsproblemer lokalt, mens bosatte i Vesterålen 

behandles for dette ved UNN Tromsø (antallsmessig en tredjedel av volumet for 

boområde Lofoten).  

Videre er andel konsultasjoner for prostatakreft av totalantall relativt likt for boområdene 

ved UNN Tromsø, mens det ved NLSH Bodø er betydelig flere konsultasjoner for 

Vesterålenbosatte. Lofotenbosatte hadde betydelig flere konsultasjoner for brystkreft 

ved NLSH Bodø; tallene er likevel for beskjedne til å avklare sikkert om dette 

representerer reelle forskjeller.  
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Forslag til 

Vedtak: 

1. OSO viser til SKDEs rapport ”Forbruk” av UNN og Nordlandssykehuset Bodø – 

ulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen” 

2. OSO vil takke for det grundige arbeidet som er gjort, og anmoder 

Nordlandssykehusets ledelse å gjøre rapporten kjent i aktuelle kliniske miljø, 

herunder også i kommunene. Dette kan skje på fagdager eller lignende.  

 
 
 

52/2014 Utskrivningsklare døgn – pr. 1.9.14 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
Det vises til vedlagte kommuneoversikt over antall døgn kommunene har hatt 
utskrivningsklare pasienter i sykehusene i NLSH. 
 
Med utskrivningsklar menes at pasienten er medisinsk vurdert ferdig i 
spesialisthelsetjenesten, men kan ha betydelig behov for hjelp og bistand i 
hjemkommunen. 
 
I perioden 2012 – 2014 pr. utgangen av august er utviklingen slik: 
 

2012 – antall døgn 2013 antall døgn 2014 – antall døgn 

499 450 1122 

Det er stor skilnad mellom kommunene. 
 
En ser at på totaltallet er det en betydelig vekst i forhold til samme tidsperiode i 2012 og 
2013. 
 
Mest bekymringsfull er utviklingen i Vestvågøy kommune. 
 
Pr. 1.9.13 hadde kommunen nyttet 43 liggedøgn, mens tallet for samme periode i 2014 
er 453 døgn. 
 
Ingen andre kommuner er i nærheten av en slik utvikling. 
 
Sykehusledelsen har vært bekymret over utviklingen i Vestvågøy, og i den forbindelse 
ble det gjennomført et møte i vinter. Det ble da opplyst at kommunen bygger nytt 
omsorgssenter, og det forventes en betydelig bedring etter denne åpningen.  
 
Kommunene betaler 4255 pr. liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. 
 
Gitt at vedlagte liste er korrekt mht betalingsplikt, skal kommunene pr. 1.9  betale NLSH 
samlet kroner 4.774 mill. 
 
Av dette beløpet skal Vestvågøy kommune alene betale kr.1.97 mill. 
 
Betalingsplikten er en side av saken. 
 
Kanskje det som bekymrer NLSH mest, er at pasientene i alt for stor grad blir værende 
på feilt nivå i behandlingskjeden. 
 
Som en vil huske er en av hovedintensjonene med Samhandlingsreformen at 
pasientene skal være på riktig nivå til riktig kostnad. 
 
OSO utfordres til å drøfte saken, og ikke minst se på spørsmålet om hvordan 
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kommunene kan lære av hverandre. 
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 
 

1. OSO viser til vedlagte oversikt over antall utskrivningsklare pasienter for 
perioden 1.1.14 – 31.8.14. 

2. OSO tar oversikten til etterretning, samtidig som en oppfordrer kommunene til å 
vurdere læring av hverandre. 

3. Om ønskelig kan Samhandlingsavdelingen bidra til regionvise 
erfaringssamlinger.  

 
 
 
 

53/2014 Nye tjenesteavtaler – sen kommunal behandling 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
OSO gjorde i sak 10/2014 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 de 

vedlagte forslagene, inkludert endringen vedtatt enstemmig i OSO. Avtalene 

vedlegges referatet 

3. Forslagene oversendes den enkelte kommunen og Nordlandssykehuset for endelig 

behandling. 

 
I henhold til OSOs behandling, ble saken oversendt alle kommunene den 4.3.14, jfr. 
vedlegg. 
 
Saken ble også oversendt til styret i NLSH, som behandlet saken 14. mai. 
 
Styret vedtok avtalene slik de forelå. 
 
Pr. 10.9 har kun kommunene Bø, Fauske, Øksnes, Gildeskål, Meløy og Værøy 
behandlet saken. 
 
Disse kommunene har også tiltrådt avtaleforslagene. 
Kommunene som ikke har svart/behandlet saken, har ikke vært i kontakt med NLSH. 
 
Spørsmål til OSO: 
 
Kan OSO bidra til en raskere saksgang, eller må vi bare forvente at det er slik?  
 
 
Saken fremmes til drøfting uten forslag til vedtak. 
 
 

54/2014 Eventuelt 
 
 

55/2014 Referater 
1. Utskrivningsklare pasienter 2013 – oversikt over ”kredittdøgn” 
2. Værøy kommune – tilleggsformulering tjenesteavtale nr. 4 
3. Brev til kommunene av 8.7.14 – innspill til OSO-saker 
4. Oppdragsdokumentet 2014 – tilleggsdok. etter Stortingets behandling av Prop. 
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93 S (2013-2014)  
5. Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen – 

utbetaling  2014. Brev fra Hdir.  
6. Sommerstenging – sykehus i Helse Nord 
7. Praksiskonsulent Jannicke Fosdahl - oppsigelse 

  

 

Vedlegg: 
 

1. Referat OSO-møtet 10.6.14 
2. Evaluering – Samhandlingskonferansen 2014 
3. Program rekrutteringsseminar 2014 
4. Brev fra Vestvågøy kommune – kommunal medfinansiering 
5. Fremtidens legespesialister 
6. Fremtidens legespesialister – konsekvensutredning av forslag til ny spes.struktur for leger 
7. Nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak 
8. Rapport fra SKDE ”Forbruk av UNN og Nordlandssykehuset Bodø – ulikheter 
9. Utskrivningsklare pasienter pr. 1.9.14 
10. Oversendelsesbrev til kommunene vedr. 2 nye tjenesteavtaler 

 


