
 

 

 
 

Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 

Si

de  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEINNKALLING 

OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 

 

 

 

Dato : 10. juni 2015 

 
 
Sted : Thon hotell - Svolvær 
 
 
Tidspunkt:  09:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 av10 

 

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 

ref.:2014/2829 

/SPP 

Deltakere  Innkalt 

  

Leder  

Adm. direktør Paul Martin Strand  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune  

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes 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/psyk.klinikken  

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin  

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse  

Tonje Hansen, fagsjef  

Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten  

Gro-Marith Villadsen, forskningsseksjonen  

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann  

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Merete Lian, UNIO  

Gry Berit Alveness, LO  

  

KS  

  

Guri Moen Lajord  

  

Andre  

  

John Arve Skarstad, Fylkesmannen i Troms  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset  

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten  

  

  

  



Side 3 av10 

  

  

  

 

 

 

Sakskart: 
 

24/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
25/2015 Godkjenning av referat fra møtet 4.5.15 
26/2015 Evaluering av tiltak i ambulansetjenesten 
27/2015 Øyeblikkelig hjelp innleggelser etter etablering av KAD – sammenligninger 
28/2015 Valg av leder og nestleder i OSO for perioden høst 2015 – høst 2017 
29/2015 Etter FUNNKe status – samarbeidsavtale mellom kommunen i Nord-Norge og Helse Nord RHF 
30/2016 Samhandlingsavvik 2014 – 30.4.2015 
31/2015 Kommunal medfinansiering (KMF) rus/psykiatri i Lofoten 
32/2015 Rekruttering i Nordlandssykehuset 
33/2015 Adm.dir orienterer om driftsstatus i Nordlandssykehuset HF 
34/2015 Referater 
35/2015 Eventuelt   

 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 

24/2015 
 

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

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

25/2015 Godkjenning av referat fra møtet 04.05.2015 
 
Det vises til vedlagte referat fra møtet 04.05.2015. 
 
Referatet er tidligere sendt medlemmene av OSO. 
 
Det foreslås slikt 
 

Vedtak: 
 

1. Referatet godkjennes 
 

26/2015 Evaluering av tiltak i ambulansetjenesten 
 
Vedlagt styresak 56/2015. 
 
 
Overordnet samarbeidsorgan gjorde i sak  21/2015 slikt vedtak: 
 

 

1. OSO tar redegjørelsen til orientering. 

2. OSO ønsker gjennomgang av evalueringen i møte 10.6.15 
 
Styret for Nordlandssykehuset behandlet saken i møte 20.5.15 og gjorde slikt vedtak i sak 
56/2015: 
 

1. Styret er fornøyd med evalueringen som er gjort og tar direktørens vurdering 
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til etterretning. 
 
Konkret betyr dette at arbeidet med ny ambulanseplan videreføres og skal være ferdig i løpet 
av høsten. 
 
Tiltaket stoppes, men uttak av ambulanser kan fortsatt skje slik det alltid har vært gjort. F.eks 
ved nødvendig uttak pga tekniske forhold ved biler. 
 
Prehospital klinikk vil orientere nærmere om saken i møtet. 
 
 
Forslag til 

Vedtak: 
 
 

1. OSO er tilfreds med orienteringen og at det settes fokus på arbeidet med ny 
ambulanseplan i Nordlandssykehuset. 

 
  
 
 

27/2015 Øyeblikkelig hjelp innleggelser  før etter etablering av KAD 
 
Saken ettersendes. 

28/2015 Valg av leder og nestleder for perioden – 2015 – 2017 
 
 
OSO gjorde i sak 20/2015 slikt vedtak: 
 

1. OSO velger leder og nestleder i møtet 10.6.15. 
 
Etter vedtektene skal leder/nestleder velges hvert annet år og vervene skal alternere mellom 
kommunene og helseforetaket. 
 
Leder skal således velges fra kommunesiden og nestleder fra helseforetaket. 
 
Valgperioden er 2 år og virketiden blir dermed fra høst 2015 til høst 2017. 
 
 
Forslag til 

Vedtak: 
 
 

1. Som leder i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for perioden høst 2015 til høst 2017 
velges………….. 

2. Som nestleder i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for perioden høst 2015 til høst 
2017 velges………….. 

3.  

29/2016  Etter FUNNKe og status Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse 
Nord 
 
KS-representant Guri Moen Lajord har meldt inn følgende to orienteringssaker. Om ønskelig 
kan hun utdype ytterligere i møtet. 

 
1. Orientering om etablering av KomUT Nord 2015-2017 (etter prosjekt FUNNKe som nå er 

avsluttet).  

 
Saken gjelder videreføring av kompetansenettverk knyttet til elektronisk meldingsutveksling 

og IKT innen helse og omsorg. Gjennom de regionale KomUT-nettverkene (FUNNKe-

prosjektet i Nord-Norge) er det etablert et godt grunnlag for digital samhandling, men dette er 

fortsatt et sårbart samhandlingsområde. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet 



Side 5 av10 

å videreføre kompetansenettverkene for en periode av tre år, og har gitt Norsk helsenett i 

oppdrag å gjennom nettverkene støtte opp om pågående meldingsutveksling, samt 

videreutvikle samhandlingstiltak ut fra partenes behov og utfordringer.  

 

I møtet kan jeg gi ytterligere orientering om KomUT nord’s organisering og mandat. 

 

2. Status for «Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF» 

 

I forkant av Samhandlingsreformen, allerede høsten 2009, ble det inngått en samarbeidsavtale 

på regionalt nivå mellom Helse Nord og KS Nord-Norge for å understøtte samhandling 

mellom kommuner og helseforetak. Denne avtalen ble fornyet i 2012 med en avtaleperiode på 

to år. Ved avtalens utløp 31.12.2013 ble den ikke fornyet. Ved noen tilfeller har lokale OSO-

er i nord vist til avtalen og etterspurt om denne skal videreføres. I møtet gis orientering om 

status og planer for videreføring. Det vises for øvrig til vedlagte reviderte avtaleforslag 

 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. OSO takker for informasjonen om KomUT nord’s organisering og mandat. 

2. OSO ser det som viktig at den reviderte avtalen mellom  Helse Nord og KS Nord-Norge 

«revitaliseres» for å understøtte samhandlingen mellom kommunene og helseforetaket  

 

30/2016 Samhandlingsavvik – 2014 – 30.4.2015 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen 
 

I vedlegget til denne saken gis OSO informasjon i «kaker og tabeller» om 

samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. 

 

En ser en økning i antall tilmeldte avvik.  I det kontinuerlige forbedringsarbeidet som 

utføres, er det positivt at avvik  blir meldt og håndtert. 

 

Det er utarbeidet et eget skjema for melding av samhandlingsavvik som det er vedtatt 

i OSO at sykehuset og kommunene skal benytte. Dette skjema ligger lett tilgjengelig 

på samhandlingsavdelingens hjemmeside, og skal når det er ferdig utfylt, sendes 

samhandling@nordlandssykehuset.no 

 

Alle samhandlingsavvik som meldes til / fra kommunene eller andre eksterne 

samarbeidspartnere registreres i sykehusets kvalitetssystem og postjournal for videre 

oppfølging.  

 

Kommunene får tilbakemelding på innsendte avvik så snart ansvarlig enhetsleder 

eller avdelingsleder har sett nærmere på saken, og som hovedregel blir pasienten 

identifisert, og man finner årsaken til avviket. Man ser at det blir oftere avvik i 

perioder hvor det benyttes vikarer og personell som ikke er like drillet på prosedyrer. 

 

Både kommunene og sykehuset sender ofte ut avvik rett etter hendelsedato, men det 

hender også at avvikene blir liggende ei stund før de blir skrevet / sendt ut. 

Forsinkelser skjer ofte i saker som er av mer alvorlig karakter hvor flere involveres. 

Det samme gjelder avvik som sykehuset skal besvare. 

 

Samhandlingsavvik fra kommunene til sykehuset 

Det er registrert  135 samhandlingsavvik fra kommunene til Nordlandssykehuset i 

2014.  

mailto:samhandling@nordlandssykehuset.no
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Man kan vanskelig lage en slik oversikt uten å kommentere innholdet. Det er viktig å 

presisere at avvikene ofte henger sammen, og mangler det epikrise, mangler det også 

helseopplysninger. Ofte finner man at medikamentlisten heller ikke er oppdatert når 

disse avvikene meldes, så det er viktig å se dem i en viss sammenheng. 

 

Teknologiske feilsendinger: 

Dette er avvik som er kommet i kjølvannet av innføringen av PLO-systemet, samt et 

par tilfeldigheter knyttet til leger som har fått tildelt to stk rekvirenter i DIPS.  

 

Eksempelvis en lege i en kommune som hadde to rekvirenter i pasientsystemet DIPS. 

Dette resulterte i 10 stk samhandlingsavvik fra xxx kommune som fikk svar på 

henvisninger og blodprøvesvar sendt til helsestasjonen i stedet for til legekontoret. 

”Rydding” i Helse-Nords rekvirentregister vil kunne redusere faren for denne type 

samhandlingsavvik.  

I tillegg ble det noen startvansker når PLO-systemet ble igangsatt, og feilsendte PLO-

meldinger. Dette problemet er også ryddet opp i, og det registreres svært få 

feilsendinger nå. 

 

Hjemsendt uten varsel: 

Det hender at kommunene melder om pasienter som er sendt hjem uten at 

kommunene har bekreftet at de kan ta i mot pasienten, og i verste fall uten at 

kommunene har fått varsel om utskrivningsklar pasient. Dette er alvorlige avvik som 

enhetslederne har brukt mye tid på å nøste opp i. Det skyldes som regel svikt i rutine, 

og for dårlig kommunikasjon. Enhetslederne ute i klinikkene er flinke å følge opp 

avvikene med sine ansatte, og bruker mye tid på gjennomgang og besvarelse av 

avvikene. 

 

Epkriserelaterte avvik: 

Epikriserelaterte avvik skyldes at epikrise / EVU mangler ved utskrivelse. Dette har i 

noen tilfeller ført til komplikasjoner for pasienten, og ekstraarbeid for kommunene 

som mangler vesentlige helseopplysninger. I noen tilfeller har kommunene også 

klaget på den innholdsmessige kvaliteten på epikrisen. 

 

Feil i medikamentliste / lite helseopplysninger: 

Kommunene melder om ikke oppdaterte medikamentlister, og fravær av 

medikamentlister ved utskrivelser. Noen ganger mangler nødvendige medisiner når 

pasienten skrives ut. Dette er det fokus på blant annet i erfaringsmøtene som holdes 

med kommunene. Sykehuset må avklare med kommunene hvor mye medisin 

pasientene har behov for å ha med seg fra sykehuset for å klare seg til apoteket åpner 

/ kommunen klarer å skaffe. 

 

Andre avvik: 

Kommunene melder noen ganger at sykehuset skaper ”forventninger” hos pasienter / 

pårørende om hvilke tjenester kommunen skal tilby ved utskrivelse.  

Enhetsledere ved Nordlandssykehuset fokuserer stadig på dette, og noen ganger kan 

det være vanskelig å gardere seg mot misforståelser knyttet til hva pasienter / 

pårørende har oppfattet at man har sagt i en samtale knyttet til utskrivelse og 

lignende. 

Kommunene melder også om manglende tidligmeldinger, problemer knyttet til 

transport hjem ( drosje / ambulanse ), og om at nødvendige rekvisisjoner ikke var på 
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plass.  

 

Samhandlingsavvik fra sykehuset til kommunene: 

Sykehuset har registrert 36 samhandlingsavvik på kommunene. 

Nedenfor følger en grov inndeling av type avvik. 

 

Avvik knytta til legevakt: 

Avvikene knyttet til legevakta går ofte på at ambulansearbeidere i pre-hospital 

klinikk opplever dårlig samarbeid. De opplever at leger  ikke alltid vil samarbeide / er 

uenig om hva som er pasientens beste. Det er også meldt om leger som har vært på 

vakt, uten å være tilgjengelig og kommunale leger som har for dårlig kjennskap til 

rutiner. Samhandlingsavvik knyttet til manglende henvisninger fra legevaktslege har 

og funnet sted. 

 

Brudd på retningslinjer : 

Det meldes om prosedyrebrudd på at det eksempelvis skal tas hepatittstatus av 

gravide fra enkelte Afrikanske land. Videre har det vært meldt om brudd på 

retningslinjer  ifht at det skal opplyses om smittefare ved ulike diagnoser når 

pasienter eksempelvis skal fraktes med ambulanse ( kan sjekke opp hvilken konkret 

sykdom det var i morgen ).  

 

 

Kommunen følger ikke opp: 

Vi har noen tilfeller hvor kommunene ikke finner egnet tilbud / bolig til pasienter 

som har vært innlagt i psykiatrien, og dermed blir værende i institusjon.  

 

Annet: 

Ikke oppdaterte medisinlister ved innleggelse, lite informasjon i henvisninger, 

kommunen svarer for sent på dagen vedr.utskrivningsklare pasienter 

 

Samhandlingsavvik 2015  

For perioden 01.01.14 – 30.04.14 hadde man registrert 17 avvik fra kommunene til 

Nordlandssykehuset, og 6 avvik fra Nordlandssykehuset til kommunene. 

For samme periode i 2015 er tallene høyere. 44 avvik fra kommunene til 

Nordlandssykehuset, og 10 avvik fra Nordlandssykehuset til kommunene. 

 

Samhandlingsavvik 2014 til Nordlandssykehuset 17 

Samhandlingsavvik 2015 til Nordlandssykehuset 44 

  

Samhandlingsavvik 2014 til Kommunene 6 

Samhandlingsavvik 2015 til Kommunene 10 

 

Vi ser en sterk økning for 2015  i antall innmeldte samhandlingsavvik sett opp mot 

samme tid i 2014. Den samme økningen fra 2014 til 2015 ser vi antall meldte avvik 

fra Nordlandssykehuset til kommunene. 
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Kommunene har fremdeles høyest frekvens med hensyn til å melde avvik, men vi ser 

at flere avdelinger i sykehuset nå har begynt å melde.  

OSO hadde våren 2014 oppe en sak med gjennomgang av samhandlingsavvik for 

2013, hvor det ble påpekt at partene måtte bli flinkere til å melde samhandlingsavvik. 

Etter dette møtet så vi en klar økning i antall innmeldte samhandlingsavvik fra 

kommunesiden som har resultert i mye arbeid, men som også har bidratt til et 

skjerpet fokus på rutiner og prosedyrer.  

Kommunene kan bli langt bedre på å gi tilbakemeldinger på avvikene de mottar fra 

Nordlandssykehuset. 

 

Kommune              Til NLSH      Fra NLSH 

Andøy 3 1 

Beiarn  0 0 

Bodø 18 6 

Bø 0 0 

Fauske 9 1 

Flakstad 0 0 

Gildeskål 0 0 

Hadsel 3 1 

Hamarøy 0 0 

Meløy 0 0 

Moskenes 0 0 

Røst 1 0 

Saltdal 2 1 

Sortland 1 0 

Steigen 2 0 

Sørfold 1 0 

Tysfjord 0 0 

Vestvågøy 1 0 

Værøy 0 0 

Vågan 1 0 

Øksnes 1 0 

 
 

Bodø kommune representerer den største kommunen i Nordlandssykehusets 

opptaksområde, og er sammen med Fauske den som har sendt flest 

samhandlingsavvik.  

Bodø og til dels Fauske kommune har faste kontaktpunkter for samhandlingsavvik, 

som gjør at samarbeidet fungerer på en forutsigbar og bra måte. 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. OSO ser på avvik som et viktig ledd i forbedring av samhandlingen mellom 

kommunene og Nordlandssykehuset. 

2. OSO vil fortsatt oppfordre både kommunene og Nordlandssykehuset å melde 
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avvik der forhold/rutiner ikke er i tråd med de inngåtte tjenesteavtalene. 

3. For øvrig tar OSO saken til orientering. 

 
 

31/2015 Kommunal medfinansiering (KMF) – rus/psykiatri i Lofoten 
 
Saken ble behandlet i OSO – sak 47/2014 den 25.9.14. 
 
Det ble gjort slikt 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. 

 
Helsedirektoratet svarer i brev datert 22.05.15, jfr. vedlegg og konkluderer med at saken 
avsluttes og en mener at aktiviteten forut for KMF har inngått i ISF-grunnlaget til 
kommunene. 
 
Dermed har kommunen «fått tilskudd» for rus/psyk. pasienter på lik linje med somatiske 
pasienter i Lofoten. 
 
 

Forslag til 

 

Vedtak: 
 

1. Konklusjonen til Hdir tas til etterretning. 
2. Vestvågøy kommune varsles om konklusjonen. 

 
 

32/2015 Rekruttering i Nordlandssykehuset 
 
Overordnet samarbeidsorgan har vært opptatt av rekruttering av kjernepersonell. Saken har 
vært til behandling flere ganger. 
 
Resymè: 
 
Drøftet i sak 28/2014 og det ble fattet slikt vedtak: 
 
 

1. OSO  tar orienteringen til etterretning 
2. OSO vil ha ny sak om fremdrift og status knyttet til rekrutteringsarbeidet i Lofoten og 

Vesterålen.  
 
Drøftet den 10.6.14 og det ble fattet slikt vedtak: 
 

 
1. Saken bes fremmet i neste møte. 
2. OSO ber om at saken gis prioritet. 

 
Saken ble deretter tatt opp i sak 46/2014 den 25.09.14 og det ble fattet slikt 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. 
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3. Kommunale repr. inviteres til å være med i de lokale rekrutteringsgruppene. 
Kommunene melder hvem som skal delta til samhandlingsavdelingen.  

 
Med henvisning til vedtakets punkt 2, har Vestvågøy kommune v. ordfører bedt om at det blir 
gitt orientering om rekrutteringsstatus i Nordlandssykehuset. 
 
 
Kunnskapsseksjonen vil gi nærmere orientering i møtet.  
 
 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 

33/2015 Adm.direktør orienterer om driftsstatus i Nordlandssykehuset HF 
 
Adm.dir vil orientere om aktivitet, økonomi og byggevirksomheten.  
 
 

Forslag til 

 

Vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering 
 

34/2015 Referater 
 

1. Invitasjon – innspill saker til OSOs møte 10.6.15 
2. Likelydende invitasjon til kommunene i Vesterålen – informasjon og drøfting av 

bruken av praksissykepleier i Vesterålen. 
3. Referat fra erfaringsmøtene i Bodø, Fauske og Lofoten. Møte i Vesterålen 8.6. 

Referat ettersendes 
 

 
 
 

35/2015 Eventuelt 

  


