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Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 

ref.:2014/2829 

/SPP 

Deltakere  Innkalt 

 F=forfall 

Leder  

Adm. direktør Paul Martin Strand  

Nestleder  

Rådmann Nils Olav Hagen, Moskenes kommune  

  

Øvrige kommunale medlemmer  

  

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune  

Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune F 

Kirsten Pedersen, rådmann Andøy kommune  

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune F 

Solveig Nilsen, kommuneoverlege Flakstad 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  Psykisk helse og rus/psykklinikken  

  

Olaug Kråkmo, klinikksjef Medisinsk klinikk   

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelses klinikken F 

Eystein Præsteng Larsen, jurist NLSH  

Tonje Hansen, fagsjef  

  

Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten F 

Lars Solstad, avdelingsleder AKUM, Lofoten  

Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen  

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann  

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Merete Lian, UNIO  

Gry Berit Alvenes, LO  

  

KS-representant  

  

Guri Moen Lajord  
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Andre  

  

John Arve Skarstad, Fylkesmannen i Troms 

 

 

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset  

Erik Martinsen, praksiskonsulent  

  

  

  

  

  

  

 

Agenda: 

 

1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/2015 Godkjenning av referat fra møtet 3.12.14 

3/2015 Endring av Overordnet samarbeidsavtale og OSOs vedtekter – evaluering av tjenesteavtalene 

4/2015 Forbruk av sykehustjenester i Salten – SKDEs analyse 

5/2015 Oppdragsdokumentet 2015 

6/2015 Pakkeforløp kreft – innfasing i Nordlandssykehuset 

7/2015 Utskrivningsklare pasienter – status pr. 31.12 2014 og pr. 31.1.15 

8/2015 IKT – samarbeidsutvalget – presisering/oppklaring av mandat 

9/2015 Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser(KAD) – rapport 2014 

10/2015 Status i den kommunale psykiatrien - orientering 

11/2015 Innkomne saker fra kommunene 

12/2015 Referater 

13/2015 Eventuelt 

 

 

Sakskart: 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 

1/2015 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til tilsendt innkalling og saksliste. 
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes.  
 

2/2015 Godkjenning av referat fra møtet 3.12.14 
 
Det vises til tidligere utsendt referat, samt til vedlegg her. 
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Referatet godkjennes.  
 

3/2015 Endring av Overordnet samarbeidsavtale og OSOs vedtekter. Evaluering av 
tjenesteavtalene 
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Vedlegg: 

 

Overordnet samarbeidsavtale – forslag til endring Overordnet samarbeidsavtale. OSOs vedtekter 

– Forslag til endring OSOs vedtekter 

 

I OSO-sak  60/2014 ble det fattet slikt vedtak: 

 
 

1. KS Nord-Norge inviteres til deltakelse i OSO med en representant med ”møte 
og talerett”. 

2. Overordnet samarbeidsavtale § 6, jfr. og OSOs vedtekter § 3, jfr. §7 endres 
med følgende tillegg: En representant fra KS har møte- og talerett. 

 

I denne saken følges nevnte vedtak opp. I tillegg inviteres OSO til å avvente evt. bidrag fra Helse 

Nord når det gjelder generell evaluering av de øvrige tjenesteavtalene.  

 

a) Overordnet samarbeidsavtale 

 

I Overordnet samarbeidsavtale er det ulike formuleringer kommunene imellom i forhold til 

Kommunespesifikk- og helseforetaksspesifikk del. Nevnte deler av avtalen berøres ikke i dette 

forslaget til endringer. Endringene her gjelder fra ”RESO til OSO”, samt de endringer som følger 

av vedtaket i sak 60/2014. 

 

 

Gjeldende avtaletekst pkt. 5: 

 

5. Tjenesteavtaler, retningslinjer og veiledere 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller minimumskrav til hva en avtale mellom partene 

skal inneholde. Det følger av lovens 1. ledd at avtalen som et minimum skal inneholde, sitat; 

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret 

for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 

rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 

helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 

3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 

4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje 

ledd, 

5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 

6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 

faglige nettverk og hospitering, 

7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid,  

8. samarbeid om jordmortjenester, 

9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 

10. samarbeid om forebygging og 

11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

 

Partene er enige om at ovennevnte punkter skal fastsettes i egne tjenesteavtaler. I tillegg er 

partene enige om å inngå tjenesteavtaler om medisinsk følgetjeneste, og om ledsagertjeneste ved 

pasienttransport og under opphold i helseinstitusjon.  I tillegg kan partene avtale 

rutiner/veiledere ved behov. 

 

Partene selv og Regionalt samarbeidsorgan (RESO) kan ved behov anbefale at det inngås 

tjenesteavtaler på andre områder. Tjenesteavtaler skal være vedlegg til samarbeidsavtalen. Ved 

utarbeidelse av tjenesteavtaler skal begge parter være representert. Brukere, ansatte og 

fagmiljøene skal være representert der dette er naturlig eller er bestemt i lov, forskrift, eller i 

andre avtaler. 

 

Tjenesteavtalene i punktene 1 – 11 ovenfor skal være vedtatt mellom partene innen det tidspunkt 

som er fastsatt av Helse og – omsorgsdepartementet.  

http://websir.lovdata.no/lex/lov/nl/hl-20110624-030.html#3-5
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Forslag endring i nest sist avsnitt, merket i blå kursiv: 

 

Partene selv og Overordnet samarbeidsorgan (OSO) kan ved behov anbefale at det inngås 

tjenesteavtaler på andre områder. Tjenesteavtaler skal være vedlegg til samarbeidsavtalen. Ved 

utarbeidelse av tjenesteavtaler skal begge parter være representert. Brukere, ansatte og 

fagmiljøene skal være representert der dette er naturlig eller er bestemt i lov, forskrift, eller i 

andre avtaler. 

 

Gjeldende avtaletekst pkt. 6: 

 

6. Samarbeidsformer 

 

Partene er enige om at følgende samarbeidsformer skal etableres: Regionalt samarbeidsorgan 

(RESO). RESO er et partssammensatt, overordnet rådgivende organ mellom NLSH HF og 

kommuner som har inngått denne samarbeidsavtalen. Partene oppnevner 4 representanter hver.  

 

Brukere og ansatte representert ved hovedsammenslutninger skal være representert i RESO i 

henhold til egen avtale.  

 

Minst en av representantene fra helseforetaket skal ha medisinsk faglig lederansvar og minst en 

av representantene fra kommunene skal være kommuneoverlege/fastlege.  

 

Partene skal utarbeide vedtekter for regionalt samarbeidsorgan som blant annet inneholder 

mandat, sammensetning, sekretariatsfunksjoner, utvalg for tvisteløsning og etablering av andre 

samarbeidsfora. Vedtektene tas inn som vedlegg til denne avtalen. 

 

RESO som samarbeidsorgan skal i henhold til vedtak i Nordlandssykehusets styre og Helse 

Nords styre evalueres etter 2 års virke. Slik evaluering skjer våren 2012. 

 

Forslag til endring merket i blå  kursiv: 

 

Partene er enige om at følgende samarbeidsformer skal etableres: Overordnet samarbeidsorgan 

(OSO). OSO er et partssammensatt, overordnet rådgivende organ mellom NLSH HF og 

kommuner som har inngått denne samarbeidsavtalen. Partene oppnevner 7 representanter hver.  

 

Brukere og ansatte representert ved hovedsammenslutninger skal være representert i OSO i 

henhold til egen avtale: 

 

Ansatte med 2 representanter med møte- og talerett (vedtektenes §3) 

Brukerne med 1 representant med møte- og talerett (vedtektenes §3) 

 

I tillegg: 

 

Kommunenes interesseorganisasjon (KS) 1 representant med møte/talerett 

Fylkeslegen med 1 representant med møte/talerett. 

 

Minst en av representantene fra helseforetaket skal ha medisinsk faglig lederansvar og minst en 

av representantene fra kommunene skal være kommuneoverlege/fastlege.  

 

Partene skal utarbeide vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan som blant annet inneholder 

mandat, sammensetning, sekretariatsfunksjoner, utvalg for tvisteløsning og etablering av andre 

samarbeidsfora. Vedtektene tas inn som vedlegg til denne avtalen. 

 

Overordnet samarbeidsorgan skal i henhold til vedtak i Nordlandssykehusets styre og Helse 

Nords styre evalueres etter 2 års virke. Slik evaluering utføres høsten 2015. 

 

b) Vedtektene 

 

§ 7 i vedtektene har slik formulering: 
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OSO kan med 2/3 flertall av de fremmøtte deltakerne foreslå endringer i vedtektene. 

Vedtektsendringene drøftes på et møte, og endelig forslag drøftes i påfølgende møte. 

Forslag til vedtektsendringene må deretter behandles i kommunene og i helseforetaket 

før de er gyldige. 

 

I møte 3.12 gjorde OSO med 2/3 flertall endringsforslag til § 3i vedtektene.  I henhold til 

vedtektenes § 7 skal endelig forslag drøftes i påfølgende møte. 

 
Gjeldende § 3: 

 

§ 3 Representasjon  

 
OSO har 14 medlemmer, hvor helseforetaket og kommunene har 7 representanter hver. 

Kommunenes representanter oppnevnes av kommunene via de etablerte regionrådene.  

 

Regionene har slik representasjon: 

 

Salten  3 medlemmer 

Lofoten 2 medlemmer 

Vesterålen 2 medlemmer 

 

Nordlandssykehusets HFs representanter oppnevnes av direktøren.  

 

Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. 

 

Medlemmene er administrativt eller faglig personell. 

 

En brukerrepresentant, oppnevnt av Brukerutvalget  v. helseforetaket, har møte- og 

talerett.  

 

Fylkeslegen/representant  for fylkeslegen i Nordland har møte- og talerett.  

 

Arbeidstakerne representeres med ett medlem fra hver av partene. Disse har møte- og 

talerett. 

 

Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Vararepresentantene får 

tilsendt alle saksdokumenter og kan møte på alle møtene, men har stemmerett bare når 

fast representant er fraværende. Forfall meldes sekretariatet så raskt som mulig. 

Vararepresentant innkalles av sekretariatet.  

 

Forslag til endring merket i blå  kursiv: 

 
§ 3 Representasjon  

 
OSO har 14 medlemmer, hvor helseforetaket og kommunene har 7 representanter hver. 

Kommunenes representanter oppnevnes av kommunene via de etablerte regionrådene.  

 

Regionene har slik representasjon: 

 

Salten  3 medlemmer 

Lofoten 2 medlemmer 

Vesterålen 2 medlemmer 

 

Nordlandssykehusets HFs representanter oppnevnes av direktøren.  

 

Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. 

 

Medlemmene er administrativt eller faglig personell. 

 

En brukerrepresentant, oppnevnt av Brukerutvalget  v. helseforetaket, har møte- og 

talerett.  
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Fylkeslegen/representant  for fylkeslegen i Troms har møte- og talerett.  

 

Arbeidstakerne representeres med ett medlem fra hver av partene. Disse har møte- og 

talerett. 

 

En representant fra Kommunenes interesseorganisasjon (KS), har møte- og talerett. 

 

Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Vararepresentantene får 

tilsendt alle saksdokumenter og kan møte på alle møtene, men har stemmerett bare når 

fast representant er fraværende. Forfall meldes sekretariatet så raskt som mulig. 

Vararepresentant innkalles av sekretariatet.  

 

 

c) Evaluering av tjenesteavtalene 

 

OSO behandlet i sak 9/2014 den 25. februar ”Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtale 1-11 

– evaluering”. Det ble gjort slikt vedtak: 

 

 

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

som en felles sak.  

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

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

pasientforløp. 

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

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

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

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

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

Brukerutvalget bes oppnevne en representant.  

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

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

Nordlandssykehuset HF/PHR-klinikken.  

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

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

Brukerutvalget oppnevner en brukerrepresentant.  

 

Vedtakets punkt 3-6 er i altoverveiende grad utført. 

 

Når det gjelder evaluering av ”hele avtalesettet” har dette blitt stilt i bero.  Status i saken er pr. 

nu at Helse Nord har gitt innspill om mulig lik avtaleevaluering i hele foretaksgruppen. 

Avtaleevaluering er en omfattende prosess, og det vil være formålstjenlig å se denne i en ”Helse-

Nord sammenheng”. 

 

Kommunene har vedtatt ulik håndtering av avtalejusteringer. Noen har delegert dette til 

rådmannen, mens andre ønsker behandling i kommunestyret. 

 

Det er derfor viktig at en får til en samlet evaluering av alle avtalene slik at den kommunale 

behandlingen kan bli enklest mulig. 

 

I tillegg er OSO orientert om ”delay” i forbindelse med kommunale behandlinger av 

tjenesteavtale 12 og 13. Pr.  nu – tross purring – er det fortsatt 9 kommuner som ikke har gitt 

tilbakemelding på avtalene. 

 

Pr. dato har fortsatt x antall kommuner ikke behandlet nevnte avtaler. 

 

OSO bes drøfte om en skal starte en generell avtaleevaluering i 

Nordlandssykehusets/kommunenes regi, eller en skal avvente Helse Nord sitt evt. bidrag. 

 

Idet en viser til saksfremstillingen, anbefaler direktøren at det fattes slikt 
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Vedtak: 

 

1. OSO anbefaler styret for Nordlandssykehuset og kommunene å slutte seg til de 

endringer som er foreslått i Overordnet samarbeidsavtale. 

2. OSO anbefaler styret for Nordlandssykehuset og kommunene å slutte seg til de 

endringer som er foreslått i Vedtektene for OSO. 

3. OSO avventer avklaring fra Helse Nord vedrørende det regionale helseforetakets 

evt. medvirkning i evaluering av samlet avtalesett mellom kommunene og 

helseforetaket.  

  

 

4/2015 Forbruk av sykehustjenester i Salten 
 
Vedlegg: SKDEs rapport ”Forbruk av sykehustjenester i Salten-området”   

 

OSO-sak 51/2014 behandlet ”Forbruk av UNN og NLSH Bodø – ulikheter mellom regionene 

Lofoten og Vesterålen”. 

 

Det ble fattet slikt 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. 

3. NLSH bes undersøke om SKDE kan bidra med forbruksmønster ved NLSH Bodø for 

kommunene i Salten.  

Denne saken gjelder vedtakets punkt 3. 

 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), som altså utførte analysen som lå til 

grunn for sak 51/2014, ble kontaktet med henblikk på oppfølging av OSOs bestilling. Deres 

rapport vedlegges. 

 

Rapporten er ”tallpreget” og noe komplisert å forholde seg til. 

 

OSOs bakgrunn for å be om samme analyse for Saltenområdet, var å se hvordan 

forbruksmønsteret  mellom UNN og NLSH Bodø er, og hvor stor ”egendekning” av somatiske 

helsetjenester NLSH gir saltenbefolkningen. 

 

Foreliggende analyse svarer greit på dette, og i det videre vil vi peke på nevnte forbruk fordelt på 

polikliniske behandlinger, dagbehandlinger og døgnbehandler ved nevnte sykehus. Når det 

gjelder polikliniske behandlinger vil vi også vise forbruket hos private spesialister.   

 

Forbruksmønsteret i Lofoten og Vesterålen hva angår ”egendekning” poliklinikk, dagbehandling 

og døgnbehandling vises også i tabellform. Dette mer som en påminning i forhold til forrige 

analyse OSO har sett på. Her vil en også kunne se hvor stor andel av behandlingen som i tillegg 

gis ved: 

 

a) NLSH Bodø 

b) UNN Tromsø, Narvik og Harstad 

c) Andrebehandlingssteder 

 

Alle tall oppgis i % av totalt forbruk. 

 

 

d) Polikliniske behandlinger 

 

.Tabell 1 – polikliniske behandlinger NLSH Bodø (parantes UNN) 
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 2011 2012 2013 

NLSH -Bodø 71 % (81%) 71% (81%) 69% (78%) 

UNN 
Tromsø/Narvik/H.stad 

5 % 5% 5% 

Private avtalespes. 21% 20% 23% 

Andre 3% 3% 3% 

 
 
 

Tabell 2 – polikliniske behandlinger NLSH Vesterålen  

 2011 2012 2013 

NLSH - Vesterålen 61% 57% 56% 

UNN 
Tromsø/Narvik/H.stad 

13% 13% 12% 

Private avtalespes. 9% 11% 12% 

NLSH Bodø 14% 16% 16% 

Andre 3% 3% 3% 

 
 

 

 

Tabell 3 – polikliniske behandlinger NLSH Lofoten 

 2011 2012 2013 

NLSH – Lofoten 59% 58% 58% 

UNN Tromsø/Narvik/H 

stad 
6% 6% 6% 

Private avtalespes. 8% 8% 8% 

NLSH Bodø 21% 23% 23% 

Andre 3% 3% 3% 

 
 
 

e) Dagbehandlinger 

 

Tabell 4 – dagbehandlinger NLSH Bodø (parantes UNN) 

 2011 2012 2013 

NLSH –Bodø 87 % (79%) 87% (79%) 90% (77%) 

UNN Tromsø/Narvik/H 

stad 
7% 5% 2% 

Andre. 6% 7% 7% 

 

Tabell 5 – dagbehandlinger NLSH Vesterålen  

 2011 2012 2013 

NLSH – Vesterålen 74% 76% 77% 

UNN 
Tromsø/Narvik/H.stad 

11% 8% 7% 

NLSH Bodø 10% 8% 11% 

Andre 6% 7% 5% 

 

Tabell 6 – dagbehandlinger NLSH Lofoten 

 2011 2012 2013 

NLSH – Lofoten 74% 74% 77% 

UNN Tromsø/Narvik/H 

stad 
8% 6% 3% 

NLSH Bodø 12% 12% 13% 

Andre 4% 7% 6% 

 

 

f) Døgnbehandlinger 

 

Tabell 7 –Døgn behandlinger NLSH Bodø (parantes UNN) 
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 2011 2012 2013 

NLSH -Bodø 83 % (90%) 84% (91%) 91 

UNN 
Tromsø/Narvik/H.stad 

9 % 7% 9% 

Andre 8% 7% 7% 

 
Tabell 8 – Døgn NLSH Vesterålen  

 2011 2012 2013 

NLSH – Vesterålen 64% 65% 65% 

UNN 
Tromsø/Narvik/H.stad 

12% 12% 13% 

NLSH Bodø 17% 16% 15% 

Andre 6% 6% 6% 

 
Tabell 9 – Døgnbehandlinger NLSH Lofoten 

 2011 2012 2013 

NLSH – Lofoten 62% 61% 62% 

UNN Tromsø/Narvik/H 

stad 
8% 8% 7% 

NLSH Bodø 21% 22% 21% 

Andre 6% 6% 6% 

 
Av tabellen/forbruksmønsteret vises følgende: 

 

I Saltenområdet ble i  2011 92 % av det polikliniske behovet dekket av NLSH Bodø og private 

avtalespesialister (21%). I 2012 og 2013 er dekningsgraden henholdsvis 91%(derav 

20%avtalespes.) og 92 %, (derav 23% avtalespes.)  

 

I Saltenområdet ble  87% av dagbehandlingsbehovet dekket av NLSH Bodø i 2011 og 2012, 

mens det var økt til 90% i 2013. 

 

I Saltenområdet ble 83/ av døgninnleggelsene gjort på NLSH Bodø, mens tilsvarende tall i 2012 

og 2013 var 84% og 91%. 

 
 
 

Idet en viser til rapporten fra SKDE, anbefaler direktøren at det fattes slikt 

 

Vedtak: 

 

1. OSO takker SKDE for  den mottatte rapporten. 

2. OSO tar for øvrig rapporten til etterretning. 

 
 
 

5/2015 Oppdragsdokumentet 2015 
 
 

Vedlagt saken er Oppdragsdokumentet (OD) m. tilleggsliste fra Helse Nord til helseforetakene.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet stiller gjennom oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF 

midlene Stortinget har bevilget for 2015 til disposisjon. Helse Nord overfører i dette dokumentet 

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

gjennomføres innenfor  de rammer og ressurser som er stilt til rådighet. 

 

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

samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nært der pasientene 

bor er sentrale mål.  Helseforetakene skal  bidra til at kommunal helse-  og omsorgstjenesten 

utvikles og styrkes. Her er avtalene og veiledningsplikten viktig. 

 

Tjenestene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være 
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samordnet og tilpasset pasienter med sammensatte lidelser. Det er et mål at forpliktende 

samhandling i tjenestene styrkes og at poliklinisk oppbygging innen rusbehandling ikke går på 

bekostning av døgnbehandling der dette er nødvendig. 

 

Helse Nords viktigste  mål for de nærmeste årene: 

 

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 

 Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 

 Realisere forskningstrategien 

 Bedre pasient- og brukermedvirkningen 

 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 

 Innfri de økonomiske mål i perioden 

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

 

Fokusområder i 2015 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Arbeidet med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet skal fortsatt ha høy prioritet. 

Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker skal prioriteres og følges opp i månedlige 

virksomhetsrapporter. Kvalitetsbasert finansiering er videreført til foretaksnivå. 

 

Kreftbehandling 

Regional kreftplan 2014-2021 og øvrige regionale fagplaner for Helse Nord skal følges 

opp. Pakkeforløp for ulike kreftformer innføres i 2015, som medfører at samarbeidet 

mellom sykehus, fastleger og private institusjoner styrkes. 

 

Økt fokus på psykiatri og rusbehandling 

I HODs oppdragsdokument til Helse Nord RHF er det forutsatt at rusbehandling og 

psykisk helsevern skal ha en årlig vekst som er høyere enn for somatikk. Veksten måles 

gjennom endring i kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet. Innen psykisk helsevern 

skal DPS og BUP prioriteres. For utredning av økonomiske rammer henvises det til 

styresak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert, som også behandles i styremøtet, den 4. 

Februar 2015. 

 

Økt fokus på kjøp av tjenester fra private institusjoner 

Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at Helse Nord RHF sørger for mer bruk av 

private aktører, innenfor forsvarlige rammer og kostnadseffektivitet, der det bidrar til 

nedgang i ventetider. Helseministeren er opptatt av å skape pasientens helsetjeneste, og 

i den forbindelse innføres Fritt behandlingsvalg i 2015. Reformen skal føre til økt 

valgfrihet for pasienten, mer kjøp av private og økt frihet for regionale helseforetak. 

Helse Nord RHF skal i 2015 gjennomføre konkrete tiltak for å redusere ventetider og 

øke effektiviteten, samt implementere standardiserte pasientforløp. 

 

Økt fokus på brukere 

Pasientenes muligheter for å velge behandlingssted skal styrkes. Pasienter og 

pårørende skal trekkes aktivt inn i valg av egen behandling, og brukernes erfaring skal 

vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. 

 

Samhandling 

Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for utviklingen 

av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester der 

pasientene bor, er sentrale mål. Helseforetakene skal bidra til at den kommunale helse og 

omsorgstjenesten utvikles og styrkes. 

 

Idet en viser til forannevnte, bes Brukerutvalget gjøre slikt  

 

vedtak: 

 

1. OSO viser til saksfremlegget.  

2. OSO tar Oppdragsdokumentet 2014 til orientering. 
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6/2015 Pakkeforløp kreft – innfasing i Nordlandssykehuset 
 

Vedlegg: 

 

Diagnoseveiledere for brystkreft, lungekreft, tykk-endetarmskreft og prostatakreft samt 

oppsummering av informasjonsmøtene for fastlegene. 

 

Overlege og forløpsansvarlig Lars Utne Haukland vil orientere nærmere i OSOs møte. 

 

Fra og med 1. januar ble det innført 4 pakkeforløp for kreftsykdommer i Norge, jfr. veilederne 

som er vedlagt. 

Innen utgangen av året skal ytterligere 24 pakkeforløp innføres. 

 

Brukerutvalget behandlet tilsvarende sak i sitt møte 17.2.15. 

 

Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og 

forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, 

diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Et pakkeforløp er altså et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og 

behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og 

konkrete forløpstider. 

 

Forløpstidene er ulike mellom kreftformene.   

 

Forløpstiden beskriver den maksimale tid de ulike faser i forløpet bør ta. Tiden angis i 

kalenderdager. 

 

Fastlegen 

 

Fastlegen har to sentrale oppgaver for pasienter i pakkeforløp. Henvise til 

spesialisthelsetjenesten og deretter fungere som koordinator for pasienter i den tiden de ikke er 

innlagt i sykehus. 

 

Ved henvisning til Diagnostisk pakkeforløp for kreft skal pasienten innformeres om at det er 

mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, og om hva et diagnostisk pakkeforløp 

omfatter, inkludert første trinn i utredningsfasen. 

 

Koordinering 

 

Helseforetak som utreder og behandler kreft skal etablere forløpskoordinatorer som skal sikre 

hele pakkeforløpet.  

Forløpskoordinatoren  skal også være representant ved møter i tverrfaglige team. Dette for å 

bidra til sikring av pakkeforløpet. 

 

Informasjon 

 

Informasjon og samtale med pasient og pårørende er en viktig del av det sammenhengende 

pakkeforløpet. Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, 

innflytelse og dialog med helsetjenesten. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning 

om det videre forløpet. 

 

Oppsummering 

 

Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og 

forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, 

diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

 

Nordlandssykehuset har invitert alle kommunenes fastleger til dialog- og informasjonsmøter. 

Disse ble gjennomført i januar 2015. 
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I alt møtte våre deltakende overleger nærmere 90 fastleger fra hele vårt opptaksområde.  

 

Dette tror vi vil gi et godt grunnlag for vellykket etablering av pakkeforløp i 

Nordlandssykehuset. 

 

Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med arbeidet som er utført for å kvalitetssikre at pakkeforløpene for 

kreftsykdommene som er innført pr. 1. januar 2015 er godt ivaretatt. 

2. For øvrig tas informasjonen til etterretning. 

 

7/2015 Utskrivningsklare pasienter – status 2014 og pr. 31.1.15 
 

I denne saken orienteres OSO om status for utskrivningsklare pasienter 2014 samt pr. 31.1.15. 

 

Vedlagt statistikk pr. 31.12.14 og 31.01.15. 

 

Sammenlignbare tall for de øvrige helseforetak i Helse Nord vil det også bli vist til. 

 

OSO har tidligere vært opptatt av måten statistikken blir redigert på. Dette er det endret på slik at 

vi heretter vil vise: 

 

1. Brutto døgn for alle kommunene 

2. I ny kolonne vil fremkomme evt. betalingsfrie døgn. 

 

Betalingsfritak oppstår ved varslingsfeil fra NLSH, eller at NLSH ikke makter uttransport av 

pasienten. Det kan også forekomme tekniske feil i DIPS og det skal selvsagt ikke belastes 

kommunen. Ved en evt. slik feil blir også statistikken vasket. 

 

Kolonnen for betalingsfrie døgn vil kunne få etterslep idet uenighet om betalingsfritak kan 

oppstå. 

 

Den økende tendensen i Nordlandssykehuset er lik landet for øvrig.  

 

I 2013 var antall liggedøgn 933, mens det i 2014 var økt til 1523 døgn. 

 

Status i Helse Nord angitt i liggedøgn: 

 

 2013 2014 

Helgelandssykehuset 448 368 

Helse Finnmark 1066 1912 

Nordlandssykehuset 933 1523 

UNN 3029 6629 

 

Tallene for de øvrige HFene kommer fra Helse Nord. Det er noe avvik mellom våre 

registreringer og Helse Nords.   

 

Pr. januar 2015 er det en svak økning i forhold til januar 2014. Ser vi på enkeltkommunene, er 

det Bodø kommune som har størst økning. 

 

Øvrige kommuner med forholdsvis høyt tall er Andøy og Meløy. 

 

Størst nedgang har Fauske kommune, som over år har lagt ganske høyt mht utskrivningsklare 

pasienter. 

 

Bø, Sortland, Flakstad, Værøy, Tysfjord, Steigen og Saltdal har 0 registrerte døgn. Røst har 2, 

men de skyldes transportproblemer, jfr. over. 

 

Forslag til 
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Vedtak: 

 

 

1. OSO tar saken til orientering. 

  

  

8/2015 IKT – samarbeidsutvalget – presisering/oppklaring av mandat  

 
Saken bestemt utsatt til møtet 26.2.15, jfr. referat fra møtet 3.12.14. 

 

OSO gjorde i sak 36/2014 slikt vedtak : 

 

1. Det opprettes samarbeidsutvalg for vedlikehold og utvikling av IKT- området med følgende 

sammensetning og 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 

- medvirke til at punkt 7.3 (samhandling ved hjelp av videokommunikasjon) i 

tjenesteavtale 9 følges opp.  

- medvirke til revisjon av tjenesteavtale 9  

- videreføre nettverksmøter og nettverksbygging når FUNNKe trekker seg ut  

 

2. Utvalgets sammensetning består 2 repr fra NLSH, 3 repr fra kommunene og en brukerrepr.  

 

 

IKT-samarbeidsutvalget hadde sitt første møte 25.08.14, og avventer flere møter inntil OSO har 

tydeliggjort deres mandat. Det er rettet en henvendelse fra IKT-samarbeidsutvalg til OSO  hvor 

det bes om avklaringer på følgende: 

 

 

1. IKT samarbeidsutvalg ber OSO om en avklaring på hva som ligger i at  ”IKT 

samarbeidsutvalg skal ivareta en samordnet oppgradering og testing av IKT systemer til 

bruk i meldingsutveksling”. 

 

2. IKT samarbeidsutvalg melder at det er for lite kliniske representanter i utvalget til å 

ivareta punkt 2-4 i deres mandat.  

  

IKT samarbeidsutvalg ber om at det oppnevnes to nye representanter i utvalget med  

klinisk bakgrunn for å ha balanse i utvalgets sammensetning.  Det anbefales en 

representant fra NLSH, og en fra kommunene. Representantene bør regelmessig ha 

brukt PLO – meldinger i sitt arbeide. 

 

3. IKT Samarbeidsutvalg ber om en konkret henvendelse fra OSO på hva som eventuelt 

skal revideres i forhold til ”medvirking til revisjon av tjenesteavtale 9”.  

 

4. IKT  samarbeidsutvalg ber  OSO/samhandlingsavdelingen bes henvende seg til Helse- 

Nord RHF for å avklare om det gjøres arbeid i forhold til elektronisk melding av 

samhandlingsavvik  på regionalt eller nasjonalt nivå. 

 

5. IKT samarbeidsutvalg ber OSO bes avklare om det er ønskelig med en midlertidig 

løsning for melding av samhandlingsavvik .  Det vil ta tid å få på plass eventuelle 

integrasjoner med kvalitetssystem eller EPJ, og det kan være et alternativ å ta i bruk 

midlertidige elektroniske løsninger som for eksempel Questback (Finnmarkssykehuset) 
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6. Det anbefales at ny prosjektleder på NLSH for implementeringen av PLO – meldinger 

erstatter Kari Saksenvik som medlem i utvalget.»   

 

IKT samarbeidsutvalg vil fortsette å se på løsninger for å melde samhandlingsavvik elektronisk 

når punktene over er foretatt en avklaring på.  

 

Ny prosjektleder Katrine Brovoll Svendsen vil delta i OSO-møtet hvor saken drøftes. 

 

Konklusjon: 

 

Saken legges fram for OSO uten forslag til vedtak, men en anbefaler at OSO tar for seg punkt for 

punkt i problemstillingen IKT-samarbeidsutvalget reiser. 

 

 

 

9/2015 Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser(KAD) – rapport 2014 
 

Pr. årsskiftet 2014/2015 har følgende 12 kommuner etablert øyeblikkelig hjelp døgnplasser: 

 

Bø kommune, Meløy kommune, Røst kommune, Saltdal kommune, Vestvågøy kommune, Flakstad 

kommune, Moskenes kommune, Vågan kommune, Fauske kommune, Sortland kommune, Værøy 

kommune  og Bodø kommune. 

 

Vestvågøy, Flakstad og Moskenes har sin virksomhet organisert som en interkommunal ordning 

lokalisert til Vestvågøy og med Vestvågøy kommune som ansvarlig. 

 

Sortland kommune etablerte ordningen pr. 1.5.14. 

 

Samlet mottar kommunene  fra Hdir og NLSH kr. 24.321.002 i tilskudd for driften og estimert 

antall liggedøgn er samlet 5269/år. Siden Sortland har driftet 8/12  blir korrekt estimering 5106 i 

2014. Sortland kommune har mottatt 100 % tilskudd fra Hdir, men noe redusert (4/12) fra 

NLSH. 

 

Pasientene legges i hovedsak inn fra hjemmet  og skrives ut til hjem eller kommunal 

institusjonsplass. Diagnosegruppene er også i henhold til veilederen. Det samme kan en si om 

bruken av KAD-plassene, dog i alt for lite bruk.  

 

Kommuneoversikt: 

 

 

Bø kommune 2014 – (2013 tall i parantes): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

liggetid 

43 (37) 113 (104) 

 

 184 

2.61 

 

 Beregnet antall liggedøgn 

 

Meløy kommune 2014- (2013 tall i parantes): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

63 (71) 267 (279) 

 

 361 

3.8 

 

 Beregnet antall liggedøgn 

 

Vågan kommune 2014 – (2013 tall i parantes): 
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Pasienter døgn Gj.snitt tid 

104 (73) 253 (181) 

 

 478 

2.2 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

Flakstad, Moskenes og Vestvågøy kommune 2014- (2013 tall i parantes): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

197 (189) 398 (405) 

 572 

1.8 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Saltdal kommune 2014 – (2013 tall i parantes): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

64 (70) 136 (166) 

 

 361 

2.1 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Bodø kommune 2. halvår 2013 (ikke helårsdrift i 2013): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

209 716 

 

 

 

 2194 

3.4 

 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

Fauske kommune 2. halvår 2013 (ikke helårsdrift i 2013): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

49 111 

 

 516 

2.3 

 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

Værøy kommune 2. halvår 2014 - (ikke helårsdrifti 2013): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

8 30 

 

 41 

3.7 
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Røst kommune 2. halvår 2014 – (2013 tall i parantes:): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

11 (15) 25 (34) 

 31 

 

 

2,3 

 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Sortland kommune 2. halvår 2014  - oppstart 1.5.14 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

20 42 

 

 320 

2.1 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 
 
Antall liggedøgn samlet for KAD-plassene er beregnet til 5106 døgn.  

 

Faktisk belegg i 2014 var 2091 liggedøgn som utgjør kun 41 % av estimert/beregnet og 

finansiert virksomhet. 

 

Sett fra Nordlandssykehusets side kan en ikke være fornøyd med dette. 

 

Kommunene er ikke spurt om hvorfor belegget er så lavt, ei heller hvorfor det ikke er vesentlig 

økning i bruken av KAD-plassene fra 2013 til 2014. 

 

Helsedirektoratet  har i sin samhandlingsstatistikk for 2013 – 14 sett på KAD tilbudet i landet. 

 

Beleggsprosenten for kommuner med mer enn ett års drift er 31, og det rapporteres at effekten av 

det kommunale tilbudet på sykehusinnleggelser for øyeblikkelig hjelp er liten. 

 

Dog skal det sies at det er nasjonale indikasjoner på at innleggelser i sykehus for  pasienter over 

80 år reduseres.  

 

Vi vil i inneværende år se nærmere på utviklingstrekk for øyeblikkelighjelp innleggelser i 

sykehusene med medisinske diagnoser.   

 

OSO bes drøfte situasjonen med henblikk på om det er gode tiltak Nordlandssykehuset og 

kommunene i fellesskap kan iverksette for å bidra til volummessig mer riktig bruk av KAD. 

 

En bedring på dette området vil tjene pasientene, kommunene og helseforetaket. 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

10/2015 Status i den kommunale psykiatrien – orientering 
 

Adm. dir ønsker en orientering om status i den enkelte kommune. 

I den forbindelse vises det til brev sendt de kommunale repr. i OSO. 
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Det er tilfredsstillende med en muntlig orientering i OSO. 

 

Vedtak: 
 
 

1. OSO tar informasjonen til orientering. 
 

 

 

11/2015 Innkomne saker fra kommunene 
 

Som vanlig er det sendt invitasjon til kommunene mht innspill til OSO-saker. 

 

To kommuner har besvart, og følgende saker ønskes  drøftet:   

 

Vestvågøy kommune: 

 

 

 Hva skjer med psykiatritilbudet i Lofoten? 

o Blir de 5 senger som er integrert i medisinsk sengeavdeling fjernet. Hva er 

grunnen og hva mener NLSH HF blir konsekvensen av denne reduksjonen i 

DPS Lofoten 

o Oppfyller disse eventuelle endringene i psykiatrien oppdragsbrevet fra 

regjeringen om større vekst i psykiatrien enn i somatikken - spesielt når det 

gjelder Lofoten? 

o Fra 1.5.2014 skulle de ambulante akutt - teamet gi tilbud til kommunene. Dette 

ble senere sagt skulle være på plass fra 1.1.2015. Hva er statusen og når tid 

tenkes dette å være plass? 

  

 Er det tilfellet at det planlegges å slå sammen medisinsk sengeavdeling med 

kirurgisk sengeavdeling ved NLSH Lofoten? I så fall hvorfor og hva er begrunnelsen 

for dette.  

o Hva vil dette ha å si for å beholde og rekruttere leger? 

o Vil dette medføre en ytterligere reduksjon av senger ved sykehuset og en 

reduksjon av bemanning? 

  

 Er det tilfellet at føde- og gynekologitilbudet skal stenges ved Nordlandssykehuset 

Lofoten i sommer? 

 

Fra Øksnes kommune på vegne av vesterålskommunene: 

 

 

1. Orientering om på hvilken måte NLSH oppfyller den "gyldne regel". 

2. Redegjørelse om hvordan NLSH arbeider med rekruttering i fht VDPS, 

jfr. bemanningssituasjonen. 

 
Behandling  av innspillene:  

 

Kommunene kan forklare/utdype nærmere for innspillene i møtet. 

 

Adm.dir vil sammen med aktuelle klinikksjefer og evt. medisinsk direktør redegjøre for de 

enkelte saksområdene. 

 

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.  

 

12/2015 Referater 
 

1. Beredskapsplaner ved langvarig strømbrudd 
2. Endring i sammensetningen av OSO – Nordlandssykehuset HF 
3. Endring av sammensetningen av OSO – Vesterålen 
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4. Innspill til saker OSO 26.2.15 – brev til kommunene 
5. Invitasjon til styret for Nordlandssykehuset HF – dialogmøte 
6. Invitasjon til kommunene - dialogmøte 
7. Kommunal psykiatri – status – brev til OSOs kommunale repr. 
8. Lofotkommunene – elektroniske epikriser 
9. Referater fra erfaringsmøtene med kommunene i desember 2014 
10. Ukesrapport PLO – ukene 4 og 5 
11. Praksissykepleier i Vesterålen – bekreftelse fra kommunene på 

deltakelse 
12. Nyhetsbrev Pleie- og omsorgsmelding prosjektet – januar 2015 

 
 

13/2015 Eventuelt 

  


