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39/2015 Samhandlingskonferansen 2015 – evaluering. Fastsetting av dato for konferansen 2016 og etablering av 

programkomite. 

40/2015 Samarbeidsavtale Helse Nord og kommunene i Nord-Norge 

41/2015 Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet mellom fire kommuner i 

Lofoten og Nordlandssykehuset HF ved DPS Lofoten 

42/2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. St.meld 26 (2014 – 2015)- etablering av klinisk 

samarbeidsutvalg (KSU) 

43/2015 Samhandlingsreformen – tiltak habilitering og rehabilitering  

44/2015 Sykelig overvekt og samhandling med kommunene 

45/2015 Samarbeid om tilsetting av turnusleger – tjenesteavtale nr. 12 

46/2015 Elektronisk tilgang til egen pasientjournal 

47/2015 Rekruttering i Nordlandssykehuset – oppfølging av sak 32/2015 

48/2015 Redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus – oppføging av sak 34/2015 

49/2015 Tjenesteavtale nr. 5 – endring som følge av elektronisk varsling (PLO) 

50/2015 Tilsynsrapporter – fylkesmannen (legen) i Nordland. Orienteringssak 

51/2015 Utskrivningsklare pasienter pr. 1.9.15 

52/2015 Fra døgn- til dag og ambulant virksomhet – Lofoten DPS 

53/2015 Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold i kommunene – øyeblikkelig hjelp innleggelser i Nordlandssykehuset – 

kommunefordelt 

54/2015 Referater 

55/2015 Eventuelt 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sakskart: 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 

37/2015 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
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38/2015 Godkjenning av referat fra møtet 10.6.2015 
 
Vedlagt referat fra møtet 10.6. Dette ble også sendt ut til OSOs medlemmer i etterkant av 
møtet. 
 
 
Forslag til 

 
Vedtak: 

 
1. Referatet godkjennes 

  
 

39/2015 Samhandlingskonferansen 2015 – evaluering. Fastsetting av dato for konferansen 2016 
og etablering av programkomite 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen 
 

Det vises til vedlagte evalueringsrapport. 
 
Bakgrunn for konferansen: 

 

I overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i 

Nordlandssykehuset HF `s opptaksområde er det vedtatt at det skal arrangeres en årlig 

samhandlingskonferanse .  

 
Formålet med konferansen er å gi faglig påfyll og inspirasjon til et fortsatt godt 

samarbeid, samt erfaringsutveksling.  

 
Samhandlingskonferansen 2015 

 

Det er tredje år på rad at konferansen arrangeres, og ble også dette året arrangert i 

Svolvær ( Thon hotell Lofoten / Lofoten kulturhus ). 

 

Konferansen samlet 142 deltakere over to dager. På årets konferanse var  40 % av 

deltakerne ansatt i Nordlandssykehuset, kommunene representerte med 52 % , og det 

øvrige var representanter for fylkesmann, lag-og foreninger og andre. 
 

Helhetsinntrykk av konferansen 

 

83 % av respondentene svarer at deres helhetsinntrykk av konferansen var godt eller 

veldig godt.  Dette er omtrent likt med evalueringen for 2014. 78 % av respondentene 

svarer at de vil komme på samhandlingskonferansen 2016 dersom de har anledning til 

det. De øvrige respondentene svarer at de kanskje vil komme.  

 

Konferansens innhold 

 

88 % av respondentene opplevde konferansen som relevant og nyttig i forhold til 

jobben sin. Dette tallet viser at vi har truffet målgruppen bra, men at vi har potensial 

til å treffe enda bedre. Videre gir respondentene tilbakemeldinger på at det er svært 

viktig at sentrale politikere inviteres til konferansen, og at deltakerne blir gitt 

mulighet til å rette spørsmål til foredragsholderen.  

 

Respondentene melder at de blant annet ønsker mer om psykisk helse og KAD-

plasser. 
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Samhandlingskonferansen 2016 legges til samme sted 15. og 16. juni.  

 

Kommuner har reist spørsmål til samhandlingsavdelingen om utgiftsdekning for  

kommunale foredragsholdere. Det er viktig at OSOs kommunale representanter 

«markedsfører» at konferansene er et «spleiselag» hvor partene dekker sine utgifter. 

Dette er et viktig bidrag for å holde konferanseavgiften lav.  

 

I annen sak i OSO berøres St.meld 26 «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet». I saken belyses særlig de endringer som kommer innen rus- og psykiatri. 

 

Derfor vil det være naturlig at nettopp rus-psykiatri blir ett av hovedtemaene på neste 

års konferanse, jfr. evalueringen. 

 

I likhet med tidligere år, anmodes OSO å peke ut en kommunal representant til 

programkomiteen. 

 

I tillegg vil den bestå av brukerrepresentant, representant fra de ansatte, fra 

klinikksjefgruppa og samhandlingsavdelingen. 

 

 

Forslag til  

 

vedtak: 

 

1. OSO viser til evalueringsrapporten og tar denne til orientering. 

2. OSO slutter seg til at Samhandlingskonferansen 2016 arrangeres 15. og 16. 

juni i Svolvær. 

3. Som kommunal representant i programkomiteen velges xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

40/2015 
 
 
 

Samarbeidsavtale Helse Nord og kommunene i Nord-Norge 
 
Det vises til sak 29/2015 hvor «avtaledelen» av saken ble utsatt. Fra den saken hitsettes: 
 

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 også til vedlagte avtaletekst for perioden som er gått ut. 

 

KS-representant Elin Bye vil innledningsvis orientere nærmere. 

 
 

41/2015 Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet 
mellom fire kommuner i Lofoten og Nordlandssykehuset HF  ved DPS Lofoten 
 
 
Saken ble behandlet i møte 22.4.14 og det ble fattet slikt vedtak: 
 
 

1. OSO vil berømme Lofoten DPS og kommunene for arbeidet som er gjort mht utvikling 
av samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet i Lofoten. 

2. OSO ber kommunene i Lofoten samt styret for Nordlandssykehuset slutte seg til de 
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konklusjoner og anbefalinger som foreligger. 
3. Saken oversendes m. vedlegg til  Vesterålen- og Salten regionråd med sikte på 

tilsvarende behandling av samhandlingsmodellen.  
 
OSOs leder ønsker informasjon om sakens status i Nordlandssykehuset. 
 
Klinikksjef Trude Grønlund vil informere. 
 
Det tilføyes i sakens anledning at tilsvarende prosjekt er startet i Vesterålen. Status i Salten 
er ukjent.  
 
For å «oppfriske» saken «klippes sak 23/2014» inn her: 
 
I sak 24/2011 i RESO-Lofoten ble det gjort slikt vedtak: 

 

Helsesamarbeid i Vest-Lofoten – DPS Lofoten 

 

Vedtak: 

 

 

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

2. RESO støtter søknaden til Helsedirektoratet. 

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

kommune om å bli med etter hvert. 

 

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

 

Styringsgruppa viser til ferdigstilt rapport  ”En forpliktende, organisatorisk samhandlingsmodell 

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

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

 

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

behandles og tas i bruk i de impliserte lofotkommunene og  i DPS Lofoten. 

 

Styringsgruppa anbefaler overfor OSO at denne samhandlingsmodellen kommer som et supplement og 

utfylling av tidligere vedtatte tjenesteplaner/behandlingsforløp.  

 

Styringsgruppa ser en klar overføringsgevinst til andre kommuner i Nordland. 

 

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

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

behandlingslinjer utarbeides og tas i bruk. 

 

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

 

Sammendrag  

 

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

beste for pasienter og innbyggere. 

 

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

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

avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler.  

 

God pasientbehandling av høy kvalitet forutsetter god kunnskapshåndtering, helhetlige pasientforløp 

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

psykiske lidelser. 

 

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

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

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

samarbeide og gode samarbeidsavtaler mellom 1.linja og 2. linja innen det psykiske helsefeltet. 
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22.06.2011 inngikk RESO v/ordførerne i Flakstad, Vestvågøy, Moskenes kommune en 

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

seg til denne samarbeidsavtalen.  

 

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

vært ledet av prosjektleder Silvia Hellesvik 

 

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

forprosjektets problemstillinger og mandatets oppgaver.  

 

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

betalingsordninger og kommunens økte ansvar innen det somatiske helsefeltet. 

 

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

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

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

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

behandlingslinjer og regionalsatsningsplan håper arbeidsgruppa gjennom dette prosjektet, og nærme 

seg en funksjonell og forpliktende samhandlingsmodell. 

 

Oppsummering 

 

Saken fremmes for drøfting i OSO. 

 

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

som er beskrevet.  

 

 
Forslag til 

 
Vedtak: 

 
1. Saken tas til orientering. 

 
 

42/2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. St.meld 26 (2014 – 2015) – 
etablering av klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 
 
I denne saken rettes fokus mot de endringer som overveiende sannsynlig vil komme fra og 
med 2017 innen psykisk helse- og russektoren. 
 
Hensikten er at kommunene og helseforetaket – i samarbeid – forbereder seg ennu bedre 
enn hva tilfellet var i forhold til innfasingen av Samhandlingsreformen. 
 
Det foreslås i sakens konklusjon at det opprettes et eget KSU (klinisk samarbeidsutvalg) som 
får til mandat å forberede: 
 

a) Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter (side 118 i meldinga) 
b) Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (side 118 og 119) 
c) Bidra til iverksetting av Andre tiltak (side 119 i meldinga) 

 
Erfaringen med implementeringen av Samhandlingsreformen var at den kom for raskt på 
kommunene, at kommunene var ulikt forberedt og at kommunene i ulik grad aktiverte 
helsepersonellet sitt. 
 
For begge parter ble avtalearbeidet krevende idet staten hadde fastsatt hvilke avtaler som 
skulle inngås, og hvilke tidsfrister en måtte rette seg etter. 
 
Helseforetaket opprettet en egen Samhandlingsavdeling som fikk til ansvar å organisere 
samhandlingen med kommunene. 
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Utfra ulike vinklinger, antar en at innfasingen av forannevnte tiltak vil kreve mer av partene, 
enn hva tilfellet var i somatikken. 
 
En hovedårsak kan være at mangel på helsepersonell innen rus- og psykiatri i kommunene er 
mer omfattende enn i somatikken. 
 
Arbeidet i et KSU kan selvsagt legges opp på ulikt vis, men noen rammer bør legges: 
 

 Bidra til kunnskap om Stortingsmeldingen og hvilke krav/forventninger som er 
formulert der 

 Kartlegging av tilgjengelig faglig kompetanse i kommunene 

 Kartlegging av behov for faglig oppdatering/kompetansebygging 

 Se på erfaringene med ALL praksis knytta til betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter i somatikken, herunder se på Tjenesteavtale nr. 5 og evt. andre Tj.avtaler 

 Se på erfaringene med etablering av øyeblikkelig hjelp i somatikken. 
 
Sammensetningen av KSUet må være fra kommunene, PHR-klinikken og 
samhandlingsavdelingen. 
 
Samhandlingsavdelingen kan ha ansvaret for framdriften i arbeidet. 
 
I evalueringen av Samhandlingskonferansen 2015 – OSO-sak 39/2015 – anbefales det at 
endringene som kommer innen rus-psykiatri blir ett av hovedtemaene på neste års 
konferanse. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 
 

1. OSO ser det som svært viktig at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i 
fellesskap forbereder seg til de endringer som overveiende sannsynlig bli iverksatt 
innen psykisk- helse og rus fra 2017. 

2. OSO etablerer et eget KSU som får til oppgave å gjennomføre dette arbeidet på best 
mulig vis. 

3. Samhandlingsavdelingen organiserer arbeidet.   

43/2015 Samhandlingsreformen – tiltak habilitering og rehabilitering 
 

Saksbehandler: klinikksjef Tove Beyer Kaspersen 

 

Det vises til vedlagt brev fra Helse Nord ved fagdirektør.  

 

Av Helse Nord`s oppdragsdokument for 2015, følger det at helseforetakene skal sikre at pasientene har 

et nødvendig rehabiliterings- og geriatritilbud.  Av vedtatte regionale handlingsplaner for habilitering 

og rehabilitering med iverksettelse 2015/2016, er styrking av samarbeidet med kommunene en viktig 

strategi for videre utvikling av tjenestetilbudene.  

 

Tjenesteavtale 2 gir 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. 

 

Helse Nord ønsker at samhandlingsavdelingene/enhetene i foretakene skal involveres i videre utvikling 

av rehabiliteringstjenestene. En økt satsing på habilitering og rehabilitering, kan bygge på både 

veletablerte tiltak og utviklingsarbeid. Helse Nord foreslår et prosjekt som forankres i OSO-samarbeid 

og i Helse Nord RHF.    

 

Før det utarbeides en detaljert prosjektbeskrivelse, ber Helse Nord om vurdering fra OSO på noen 

aktuelle føringer for prosjektet, med frist for tilbakemelding innen 1.10.15.  

 

 Samarbeid om helhetlige pasientforløpsprosesser foreslås som er viktig element 
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 Pasientforløpsprosessene må ta hensyn til at kommunene og foretakene er ulikt organisert og 

med ulik vekt på diagnose og funksjon 

 

 Rehabiliteringstilbud til eldre pasienter med geriatriske problemstillinger bør inngå 

 

 Pilotkommuner i prosjektet bør vurderes– for eksempel 2 kommuner fra hvert OSO  

 

Kommentarer: 

 

Rehabiliteringsfeltet er komplekst, mange instanser og aktører er involvert. Brukerne skal kunne 

oppleve en sammenhengende tjeneste og hvor tiltakene blir satt inn i riktige faser. Gode rutiner, 

gjensidig kjennskap til tjenestene og god kommunikasjon er nødvendig sammen med tverrfaglig 

samarbeid.  
 

Ansvaret for rehabilitering er delt mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratets 

Rapport IK-1947 «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet» gir en veiledning om hvordan ansvaret bør fordeles. 

Grensene mellom de to ansvarsområdene er flytende, og det et klart behov for å avklare ansvar for og 

etablere samarbeidsrutiner mellom helseforetak og omliggende kommuner.  

 

Helse Nord ønsker å involvere kommunene sterkere i utviklingen av tjenestetilbudene innen 

habilitering og rehabilitering og vil nedsette en prosjektgruppe sammensatt av representanter for 

kommunene, sykehusene, de private rehabiliteringsinstitusjonene og brukerorganisasjonene. Formålet 

er å utarbeide en prosjektrapport med konkrete anbefalinger for å forbedre habiliterings- og 

rehabiliteringstjenestene. Mandatet er foreløpig noe ubearbeidet ift innhold, omfang og varighet.  

 

Helse Nord ønsker OSO`s tilslutning til arbeidet og innspill fra OSO ift ovennevnte punkter før det 

utarbeides en detaljert prosjektbeskrivelse.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO slutter seg til prosjekt arbeid med utvikling av tjenestetilbudet innen habilitering 

og rehabilitering.  

 

2. Det vurderes hensiktsmessig å ta utgangspunkt i samarbeid om helhetlige 

pasientforløpsprosesser. Overgangssituasjoner bør vies spesiell oppmerksomhet i 

habiliterings- og rehabiliteringsprosessen, for eksempel overgangen mellom 

barn/voksen eller overgangen sykehus/hjem. Dette krever utvikling av helhetlige og 

gode forløp.  

 
3. Spesialisthelsetjenesten skal ivareta rehabilitering av pasienter hvor det er behov for 

spesialisert kompetanse, kompleksitet, og intensitet i rehabiliteringsprosessen. Dette i 

større grad enn det som er mulig for kommunene å tilby.  Økende alvorlighetsgrad og 

funksjonsutfall forutsetter spesialisthelsetjenestens kompetanse. Kommunene har 

ulike forutsetninger for å overta ansvaret for disse pasientene. Bistand fra 

spesialisthelsetjenesten må samstemmes med kommunenes behov for veiledning og 

kompetansedeling 
.   

4. Funksjon og rehabiliteringspotensiale bør være utgangspunktet for tilbudene, ikke 

diagnose eller alder.    

  

5. Kommunene vil komme tilbake med forslag til pilotkommuner i prosjektet, når 

nærmere mandat er definert.   
  

 

44/2015 
 
Kl.12:00 

Sykelig overvekt samhandling kommunene - spesialisthelsetjenesten 
 
Det vises til vedlagte forespørsel/orientering fra regional koordinator Jorunn Hunstad 
Brendeford. 
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Brendeford vil orientere nærmere i møtet. 
 
 

Overvekt og fedme skyldes en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk. 

Overvekt og fedme henger sammen med manglende daglig fysisk aktivitet og 

uheldig kosthold.  

Fysisk hverdagsaktivitet er kraftig redusert i Norge. Fysisk inaktivitet gir økt risiko 

for en rekke sykdommer. Ernæringsvanene er endret i retning av økte porsjoner, mer 

energitette måltider og snacks. Resultatet er at overvekt og fedme øker sterkt i den 

norske befolkning.  

I sykelig overvektsbehandling er livsstilsendring grunnpillaren. Livsstilsendring i 

form av kostveiledning, fysisk aktivitet og motivasjon for endring vil være essensiell 

når man arbeider med sykelig overvekt. Dette er tema som bør følge pasienten uansett 

hvilken del av helsetjenesten han er i kontakt med. Altså vil det være høyaktuelt i 

kommunehelsetjenesten og på sykehusene.  

 

Det er et ønske at dette er et tema som kunne vært tatt opp i et samhandlings arbeid 

med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

En vil orientere nærmere om: 

 

 

 Sykelig overvektsbehandling i spesialisthelsetjenesten 

o operasjoner  

o konservativt tilbud 

o effekt og erfaringer vi har gjennom 10 år.  

 

 Ny forskning på området (kostanbefalinger, fysisk aktivitet og motivasjon)  

 Ny prioriteringsveileder  

 Mine Behandlingsvalg, et nettbasert beslutningsverktøy for pasienter som skal 

lanseres høst 2015 

 Kompetanseutvikling og kompetanseoverføring framover  

 Frisklivssentraler eller lignende arbeid med pasientgruppen  

 Hvordan samarbeide framover?  

 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

Vedtaksforslag blir utarbeidet i samråd med regional koordinator og OSO i møtet. 
 

45/2015 Samarbeid om tilsetting av turnusleger – tjenesteavtale nr. 12 
 
Det vises til vedlagte brev datert 23.04.15 sendt til kommunene. 
 
Bakgrunnen for henvendelsen til kommunene var signaler om at ordningen ikke fungerte 
tilfredsstillende. 
 
Dette ble avklart i møte med Bodø kommune 14.4.15. 
 



Side 11 av28 

Kommunene var gitt svarfrist til 20. juni. 
 
Følgende kommuner har svart: 
 
Vestvågøy – Vågan – Flakstad – Røst – Sørfold. 
 
Røst har ikke turnusleger, og med unntak av Sørfold svarer kommunene at de er tilfreds med 
ordningen. 
 
En antar kommunene som ikke har svart også synes ordningen er ok. 
 
Sørfold kommune v. kommuneoverlegen svarer slik: 
 

Med dagens system er det en betydelig risiko for at det blir  ledighet i kommunen på 

svært kort  tid når permisjon innvilges,  enten i sykehuset eller i kommunen.  Dermed 

 vil man ha problem med manglende dekning ett halvår,  og to eller flere kandidater 

 et senere halvår.  Hvis  det er snakk om svangerskapspermisjon, kan det bli 

fullstendig uoversiktlig.   

Man  søker  å unngå dette ved at  kommunen gir  sykehuset beskjed om permisjoner 

 innvilget i kommunene,  men dette løser åpenbart ikke alle problemer,  og  krever at 

 alle  i kommunen er  oppmerksom på denne prosedyren. 

 

Men jeg  tror  ikke dette gir  tilstrekkelig oversikt over  bemanningen.  Utfordringen 

er at tilsetning, arbeidsforhold, permisjon og gjennintredelse strekker seg over svært 

lang tid. 

 

Muligheter: 

 

1.  Vurdere å delegerer permisjonsinnvilgelse også for  kommuneperioden   til 

foretaket.  Vil bedre oversikten. 

2.  Vurdere om gjennintredelse i kommunetjenesten kan pålegges kandidaten i annen 

kommune enn opprinnelig tildelt  for  å sikre raskere avvikling og  dekning av 

 underbemanning. 

3.  Noe  kan  bedres ved at   punktet om varsel  til helseforetaket ved innvilgelse av 

 permisjon i kommunen beskrives og inngår i arbeidsavtalen. 
 

Kommentar: 
 
Tilsetting av turnusleger reguleres av nasjonale bestemmelser gitt i Rundskriv IS-6/2015, jfr. 
vedlegg. Disse prosedyrer følges. 
 
Nordlandssykehuset HF gjør en betydelig innsats hvert halvår mht tilsetting av turnusleger. 
Det anbefales ikke at ytterligere arbeid skal påføres klinikkene og HR.   
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Utlysning og tilsetting av turnusleger videreføres slik som praksis er etablert. 
 

46/2015 Elektronisk tilgang til egen pasientjournal 
 
Medisinsk direktør, Beate Sørslett vil orientere nærmere i møtet. 
 
En kortfattet innføring: 
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Ulike  journalopptak skrevet fra og med  21. 2015 september har  pasienter i regionen  rett til å få  

elektronisk tilgang til via internett.  

Alle innbyggere har rett til innsyn i sin journal. Regjeringen har i Meld. St. 9 (2012-2013), Én 

innbygger – én journal, slått fast at journalen skal være tilgjengelig elektronisk. En viktig gevinst når 

pasientene enkelt har tilgang til sine pasientopplysninger, er at pasienter i større grad skal bli en aktiv 

partner for å ivareta egen helse. Slik blir pasienten også med på å kvalitetssikre helsetjenesten. 

Innhold 

Helse Nords prosjekt har fått navnet ”INNSYN: Elektronisk tilgang til pasientjournal”. Pasienter vil 

kunne se innhold fra sin sykehusjournal (for eksempel henvisninger, journalnotater, epikriser og 

ventelistebrev). De vil se innkallinger og oppsatte timer, og målet er også å kunne bestille og bekrefte 

timer via nett. Absolutt alt innhold i pasientjournalen vil ikke kunne vises elektronisk i denne første 

fasen, og hvis en pasient ønsker utskrift av hele sin pasientjournal, må pasienten fortsatt be om det hos 

det aktuelle sykehuset. 

I den elektroniske løsningen arbeides det også med å vise logg over personer i sykehusene som har sett 

i journalen. På sikt er det  et mål at pasient og behandler/sykehus kan kommunisere via tjenesten med 

enkel meldingsutveksling eller sikker e-post-kommunikasjon. 

Sikkerhet 

Innlogging og tilgang skal gis gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen 

helsenorge.no. Helsenorge.no tilbyr i dag innlogging til enkelte tjenester (eks. mine resepter og bytte 

fastlege). Helse Nords prosjekt støtter opp under oppbyggingen av helsenorge.no til å bli en felles 

pasientportal for den offentlige helsetjenesten i Norge, hvor elektronisk pasientinformasjon og 

pasienttjenester samles på ett sted. 

 

Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Saken tas til orientering. 

 

 

47/2015 
 
Kl. 
13:00 

Rekruttering i Nordlandssykehuset 
 
Viser til behandling av sak 32/2015 den 10.6.15 hvor det ble fattet slikt vedtak: 
 
 

1. OSO viser til orienteringen gitt av Arve Nordli og drøftingene deretter. 
2. OSO registrerer at rekrutteringen ikke er godt nok lokalt forankret i Lofoten og 

Vesterålen, og ber om at dette vurderes. 
3. OSO ser for øvrig på rekruttering som en helt vital aktivitet knyttet til fremtidig drift ved 

lokalsykehusene, og ber om ny orientering om arbeidet i f.k. møte.  
 
Basert på vedtak i OSO vil Seksjon for Kunnskapsbygging og rekruttering orientere OSO om 
arbeidet med rekruttering i Nordlandssykehuset HF. 
 

 Kort om prinsippene i rekrutteringsstrategien 

 Kort om Boligstrategisk program 

 Hva gjør vi med de prioriterte fagområdene som akkurat nå er akutt: 

 Psykiatere og Radiologer 

 Bioingeniører 
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 Sykepleiere   

 Erfaringer og resultat fra utenlandsrekrutteringen – ”spaniaprosjektet” 
 
 
Forslag til 

 
Vedtak: 

 
1. Saken tas til orientering. 

 
 
 

48/2015 Redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus 
 
Viser til behandling av sak 34/2015 den 10.6.15 hvor det ble fattet slikt vedtak: 
 
 
 

1. OSO ber om at utkastet til Handlingsplan sendes kommunene med høringsfrist 
månedsskiftet august/september. 

 
Planen ble sendt kommunene 17.6, jfr. vedlegg. Handlingsplanen vedlegges også. 
 
Pr. 2.9 har kun Røst svart. 
 
Kommunen angir følgende merknader: 
 

-Forkortelser og begreper bør presiseres og forklares (ex: TUD) 

 -AMK bør involveres i dette arbeidet, da de står for koordinering av ambulanseoppdrag.  

-Røst kommune har dessverre lite tilbud om aktivitet og oppfølging til denne pasientgruppen, 
dette skyldes begrensede kommunale ressurser. Styrking av kommunale tjenester er viktig 

for å forebygge innleggelser og tvangsbruk! 

 -3.1.5: Fra Røst går (og Værøy) betyr ambulanse fly eller helikopter. Per dags dato må all 

akutt transport av psykiatriske pasienter skje med bistand fra Politiet, dette skyldes regler fra 
AMK om transport av psykiatriske pasienter i ambulansefly. Jeg kjenner til fra tidligere arbeid 

andre steder at AMK har krevet at Politiet skal bistå også ved frivillig innleggelse av 
pasient som ikke er voldelig eller utagerende, dette oppleves negativt for pasienten og er en 

belastning for Politiet. Kan helsepersonell brukes her? 

-3.2.2: Ettersamtale virker som et meget fornuftig tiltak. Man bør også involvere kommunalt 

personell som var involvert i innleggelsen i denne samtalen (legevakt, kommunal 
psykiatri) hvis det er mulig. Dette kan kanskje være en oppgave for reisteam i kommunene? 

 -Det er nevnt opplæring,  blant annet i bruk av TERMA. Vi mener NLSH bør ha ansvaret for å 
arrangere dette som et tilbud til kommunene. Det blir meningsløst at kommunene 

skal organisere kurs i et system som ingen i kommunen kjenner til. 

 -Individuell plan med kriseplan er viktig for å forebygge gjentagelse av situasjoner som har 

ført til tvangsbruk. Det bør presiseres at IP og kriseplan skal tilbys til alle som har vært 
innlagt med tvang. Fra Røst har vi svært gode erfaringer med angsvarsgruppemøter i 

telestudio mot slutten av et institusjonsopphold hvor vi sammen har utarbeidet IP med 
kriseplan før pasienten har blitt skrevet ut. 

 -Melding til kommunen før utskrivelse med bekreftelse av avtale om videre oppfølging er 
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også et svært viktig tiltak. Per dags dato fungerer det elektroniske systemet ikke godt nok på 

Røst og vi ønsker at slike meldinger skal gis på telefon til kommunal psykatritjeneste eller 
legevakt. Kanskje kan en sjekkliste før utskrivelse være en god idè? 

 -Det er foreslått flere årlige møter. Fra Røst er det ressurskrevende å delta på møter og vi 

ønsker at mest mulig samles på få møter. Det vil være en fordel for personell fra distriktene å 

legge opp til opplæring og ferdighetstrening i forbindelse med slike møter (for eksempel 
kursing i TERMA). Vi ønsker at det tilrettelegges for deltagelse på videokonferanse. 

 Med vennlig hilsen 

 Kjell-Arne Helgebostad 

Kommuneoverlege, Røst 

 

Det kan være ulike forklaringer på hvorfor de øvrige kommunene ikke har svart. 

OSO bør benytte anledningen til å drøfte hvorfor  den kommunale responsen spesielt i denne 
saken, men også generelt er lav i forhold vitalisering av OSO. 

 Så til planen : 

Brukerutvalget gjorde i sak 53/2015 slikt vedtak: 

 
1. Brukerutvalget er fornøyd med prosessen som har ført fram til foreliggende 

handlingsplan. 
2. Brukerutvalget ber om at forslaget til handlingsplan sendes kommunene for 

høringsuttalelse. 
3. Brukerutvalget ber om at saken fremmes for realitetsbehandling i møte 25.8.15. 
4. Brukerutvalget er innforstått med at angitt tidsplan må justeres.  

 
På grunn av manglende svar fra kommunene, ble ikke saken behandlet i BU 25.8. 

OSO må drøfte om kommunene skal purres, eller om OSO vil realitetsbehandle planen og 
dernest oversende sitt vedtak/innstilling til Brukerutvalget. 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 
 

49/2015 Tjenesteavtale nr. 5 – endring som følge av elektronisk varsling (PLO) 
 

 

Vedlagt har vi med rød skrift antydet endringer i Tjenesteavtale nr. 5 

OSO inviteres til å beslutte hvordan en skal behandle ajourføringen av Tjenesteavtale nr. 5 og evt. også 

nr 3 etter at elektronisk meldingsutveksling er tatt i bruk. 

 

Det er ikke ment endringer utover dette i denne omgang. 

 

Fylkeslegen i Nordland har foretatt revisjon knytta til samhandling om utskriving av pasienter fra 



Side 15 av28 

spesialisthelsetjenesten til Bodø og Meløy kommune. I rapporten er det påpekt at prosedyren (DOC-

Map) og avtalen ikke var oppdatert i forhold til PLO-meldinger. 

 

Selve prosedyren med forankring i tjenesteavtalen er også til ajourføring og blir etter godkjenning lagt 

inn i Doc-Map.   

 

Arbeidet kan gjøres på to måter: 

 

1) OSO anbefaler vedlagte, eller etter OSO-justerte forslag – kommunene å tiltre denne 

avtaleendringen 

2) OSO oppretter et KSU som arbeider videre med utkastet og legger fram sitt forslag i 

desembermøtet 

 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

50/2015 Tilsynsrapporter – fylkesmannen (legen) i Nordland 
 
Fylkesmannen i Nordland har gjennomført tilsyn med Nordlandssykehuset HF, Bodø med 
tema samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 
Bodø og Meløy. 
 
Tilsynet var på medisinsk klinikk. 
 
Vedlagt rapportene. 
 
Nordlandssykehuset HF har startet arbeidet med lukking av avviket, herunder informasjon til 
andre klinikker. Dette fordi en antar at om tilsynet hadde vært ved en annen klinikk, så hadde 
sannsynligvis også der blitt registrert avvik. 
 
Gitt at tilsvarende status er i andre kommuner enn Bodø og Meløy, kan rapportene nyttes til 
forbedringsarbeid. 
 
OSO bes drøfte om OSO skal anmode kommunene å gjennomgå rapportene med henblikk 
på status og evt. forbedring i egen kommune. 
 
 
Saken fremmes uten innstilling til vedtak.  

51/2015 Utskrivningsklare pasienter pr. 1.9.15 

 

Vedlagt oversikt pr. 1.9.15. 

 

I forhold til samme periode i fjor er det en svak nedgang fra 1122 liggedøgn til 1047 

liggedøgn. 

 

Region Lofoten har en betydelig nedgang fra 652 døgn til 43 døgn. Størst nedgang  

har Vestvågøy kommune fra 453 til 34. 

 

I motsatt ende har Meløy økning fra 17 i 2014døgn til 411 i 2015 døgn.  

 

Leder for OSO og leder samhandlingsavdelingen har vært i Meløy kommune (14.9) i 

forhold til denne utviklingen, og vil redegjøre i OSO for hva kommunen gjør. 

 
Forslag til 

 
Vedtak: 

 
1. Saken tas til orientering. 
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52/2015 Fra døgn- til dag og ambulant virksomhet – Lofoten DPS 

 

Saksbehandler: Trude Grønlund/Finn Borgvatn 

 

 

1. Bakgrunn 

 

I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse i årene 2004 – 2007, fikk 

Lofoten DPS etablert 6 enerom, øremerket psykiatriske døgnpasienter, i medisinsk 

avdeling. Enerommene ble finansiert med midler fra Opptrappingsplan for Psykisk 

helse, til en prislapp på ca. 15 mill. kroner (2006-tall). Disse rommene ble senere 

redusert til 5 enerom som Lofoten DPS disponerte til sine pasienter. Sengeplassene 

var opprinnelig planlagt som et tilbud for krisehåndtering og stabilisering og ikke som 

et fullverdig allmennpsykiatrisk tilbud. 

  

De psykiatriske døgnpasientene legges inn og registreres som medisinske/somatiske 

pasienter. Det faglige, overordnede ansvaret for pasientene er tillagt medisinsk 

avdelingsoverlege ved NLSH Lofoten. Personell fra Ambulant Akutteam (AAT) har 

behandlingsansvar for de psykiatriske pasientene i tiden 08.00 til 15.30 på hverdager.  

 

Resten av døgnet har personell fra medisinsk avdeling ansvar for pleie og omsorg for 

pasientene. Vaktlege i Bodø (24/7 av psykiatriske legespesialister) er tilgjengelig både 

for personalet i medisinsk avdeling, for AAT, legevakt og fastleger i Lofoten. 

 

Nasjonal strategiplan og Oppdragsdokumenter de siste årene, fra Helsedepartementet 

og Helse Nord RHF, har stilt krav om at alle DPSer skal ha en beredskap for pasienter 

i akutte kriser 24 timer i døgnet, og at alle DPS skal ha et Ambulant Akutteam med 

utvidet åpningstid. Krav til kvalitet og tilgjengelighet til likeverdige og differensierte 

tjenestetilbud har likeledes vært en del av disse overordnede kravene fra eier. 

 

AAT i Lofoten ble etablert sommeren 2013. Teamet skulle etter intensjonen, samt 

vedtak i styret i Nordlandssykehuset, ha en åpningstid fra 08.00 til 21.00. Denne 

intensjonen ble imidlertid ikke mulig å oppfylle grunnet oppfølging av de pasientene 

som var innlagt i medisinsk avdeling.  

 

AAT i Lofoten er et tverrfaglig team på 8 stillinger (legespesialist, psykologspesialist 

(ledig), klinisk sosionom, psykiatriske sykepleiere og sykepleiere) som har 

behandlingsansvar for inneliggende psykiatriske pasienter i medisinsk avdeling og 

ambulante oppdrag i Lofoten på dagtid.  

 

Henvendelser (fra fastlege) vedrørende akuttpasienter, blir håndtert ved at pasienten 

tilbys time umiddelbart, eventuelt neste dag.  Økt tilbud av tjenester fra AAT de siste 

12 månedene har redusert innleggelser av psykiatriske pasienter i medisinsk avdeling 

betydelig. 

 

AAT planlegger å utvide sin åpningstid til tidsrommet 15.30 – 21.00 alle hverdager 

fra 01.01.2016. I åpningstiden mellom 15.30 – 21.00 vil det være hjemmevakt som 

driver telefonveiledning og utrykning ved eventuelt behov for å vurdere innleggelse, 
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veiledning/konsultasjon overfor legevakta i Vest-Lofoten (telefonisk kontakt og 

utrykning) og telefonisk kontakt med legevakta i Vågan.  

 

Det arbeides også med å kunne tilby ytterligere tjenester fra AAT på hjemmevakt, 

som utrykning til pasientens hjem i tett samarbeide med kommunal psykiatritjeneste, 

utrykning til Vågan legevakt og tettere samarbeide med vaktlege i mottaket for 

NLSH. 

 

Et bedre og økt tilbud fra AAT det siste året sammen med øvrige tilbud i Lofoten DPS 

har redusert behovet for innleggelse av psykiatriske pasienter i medisinsk avdeling. 

En betydelig reduksjon av innlagte pasienter med psykiatriske diagnoser i medisinsk 

avdeling vil vri AATs arbeidsinnsats, tid og ressurser fra innlagte pasienter til 

ambulante oppdrag i Lofoten. Dette vil være i tråd med de nasjonale føringer i 

Oppdragsdokumentet. 

 

 

2. Dagens tilbud i Lofoten DPS.  

 

Psykiatriske pasienter som benytter døgntilbudet i Lofoten har diagnoser som angst, 

depresjon, personlighetsforstyrrelse, traumer, spiseforstyrrelse og rus. Pasienter med 

manier og psykoser legges også inn, men overføres Akuttpsykiatrisk avdeling ved 

Psykisk helse- og rus klinikken i Bodø i ustabile faser. Pasientene er i alle aldre og av 

begge kjønn. Innleggelser skjer ved akutte kriser der innleggelse er nødvendig for å 

kunne foreta vurdering/observasjon og diagnostisering. 

 

Pasienter med behov for et psykiatrisk døgntilbud, henvises direkte fra fastlege og 

legevakt. De vil samme dag, eller dagen etter, bli vurdert av personale tilknyttet 

Ambulant akutteam. Noen pasienter henvises også direkte til døgntilbud fra 

poliklinikken i Lofoten DPS. 

    
Innleggelser i årene 2013 og 2014: 

 
  

Tallene viser reduserte innleggelser i Lofotkommunene i 2014 i forhold til 2013. 

Innleggelser pr 10.000 innbyggere var 0,7 i Vestvågøy, 0,6 i Vågan, 1,7 i Flakstad 

og 2,5 i Moskenes.              

Det var altså større bruk av psykiatriske døgnplasser i små kommuner enn i de 

største Lofotkommunene. Statistikken viser at enkeltpasienter har hatt en liggetid 

på mellom 1 og 2 måneder. Beleggsprosenten for 2014 var på 50 %. 
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    Innleggelser september – desember 2014: 

 

Benevnelse/kommune Vestvågøy Vågan Flakstad Moskenes 

Befolkning 10870 9207 1376 1118 

Liggedøgn 101 96 20 1 

Innleggelser 17 16 6 1 

Gjennomsnitt liggedager 6 6 3 1 

Max liggedager 23 30 8 1 

Innleggelser pr 10.000 0,4 0,4 1,3 0,2 

Drg vekt 9 7,5 5 0,6 

 

 

Bruken av sengene er merkbart redusert høsten 2014, også for de små kommunene. 

Denne reduksjonen i bruk av senger fortsetter i 2015. Beleggsprosenten september - 

desember 2014 er redusert til 35 % . 

 

Bruken av døgnsenger utenfor Lofoten (Salten og Vesterålen) er også betydelig 

redusert. For 2014 utgjorde behovet for døgnbehandling utenfor Lofoten DPS ca 1,5 

seng (tvang ikke medtatt).  

Pasientstrømmen går i all hovedsak mellom Lofoten og Bodø og i mindre grad mot 

Vesterålen.  

 

Flere innlagte pasienter er til medikamentell vurdering/observasjon, herunder endring 

av medikamenter. En slik endring av medikamenter kan i gitte tilfeller medføre økt 

suicidfare.  

Det kan være riktig å beholde pasienter i døgnseng under en slik observasjon. 

Lofoten DPS har en større voksenpsykiatrisk poliklinikk enn de øvrige DPS, med bl.a 

flere legespesialister og psykologspesialister som behandler psykiatriske pasienter 

både før, under og etter et døgnopphold. Som alternativ til døgninnleggelse har 

Lofoten DPS, i tråd med nasjonale føringer og DPS – veileder, også et godt utbygd 

dagbehandlingstilbud for pasienter i aldersgruppen 16 til 30/40 år, både i Vestvågøy 

og Vågan. Dagbehandling er en mellomting mellom poliklinisk behandling og et 

døgntilbud. Det er et tilbud til pasienter med sammensatte problemstillinger der 

poliklinisk behandling i seg selv ikke er et tilstrekkelig tilbud, men hvor pasientene 

kan bo hjemme. Pasientene får intensiv behandling på dagtid i ukedagene og 

oppholder seg i eget hjem i nærmiljøet resten av døgnet og helg.  

Fra 2013 har man hatt et større fokus på faglig styrking av dagtilbudet i Lofoten. 

Dagtilbudet, sammen med AAT og øvrige tilbud i Lofoten DPS, har ført til nedgang i 

antall innleggelser og antall liggedøgn både lokalt, i Vesterålen og Salten DPS.  

KAD- senger (kommunal akutt døgnseng) er opprettet i mange kommuner for å 

hindre somatisk innleggelse i sykehus. Slike senger skal også kunne brukes til akutt 

syke psykiatriske pasienter for å hindre innleggelse i akuttavdelinger. Vest-Lofoten 

legevakt (samarbeide mellom 3 kommuner) har i dag 3 KAD- senger som disponeres 

av legevakten. Så langt er somatiske pasienter prioritert i slike senger, men sengene 

benyttes også til observasjon av psykiatriske pasienter. Dette reduserer bruken av dyre 

sykehusdøgn. Vest-Lofoten legevakt har tilgjengelig et funksjonelt og tilpasset 

”transittrom” for pasienter der fastlege/legevaktslege har gjort vedtak om 

tvangsinnleggelse i akuttavdeling i Bodø.  Legevakta i Vest-Lofoten har også 
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tilgjengelig hjelpepersonell 24/7 for observasjon av pasienter i KAD senger. 

 

Vågan kommune (legevakt i Svolvær) har noe over 1 KAD- seng (talt etter 

liggedager).  Kommunen har beredskap innen kommunal psykiatritjeneste til kl. 21.00 

på hverdager. Vest-Lofoten har ingen beredskap for psykiatriske pasienter etter 

kl.15.30. Etter dette overtar hjemmetjenesten en del av psykiatriens oppgaver. 

 

Sykehuset har klart definerte rutiner for bruk av de psykiatriske sengene. Ved ledighet 

brukes sengene i dag av somatiske pasienter. Det skjer imidlertid at psykiatrisk 

pasient blir flyttet dersom enerom må brukes til døende pasienter, til isolering av 

pasienter med norovirus/smitte el. Dette kan føre til at psykiatriske pasienter legges i 

flersengsrom i sykehuset eller skrives ut.  For noen pasienter kan flytting av rom/seng 

føre til usikkerhet og forvirring der de egentlig har behov for skjerming og 

forutsigbarhet. 

 

 

 

3. Høring 

 

Saken har vært sendt til kommunene i Lofoten til høring. Vi har mottatt høringssvar 

fra Vestvågøy kommune, vedlagt i sin helhet. Kommunen fraråder på det sterkeste å 

redusere antall senger øremerket psykiatriske pasienter ved Lofoten sykehus, bla med 

begrunnelse at dette vil påføre kommunene nye oppgaver. Kommunen stiller 

spørsmål ved om påstandene om at etableringen av AAT har bidratt til å redusere 

døgninnleggelser kan dokumenteres og de lurer på om etableringen av KAD-senger i 

kommunene kan ha bidratt til reduksjonen. Annet sted i høringsuttalelsen påpekes at 

KAD-sengene ikke er ment benyttet til pasienter med psykiske lidelser og rusrelatert 

sykdom.  

 

I annen OSO-sak orienteres det om endringer knytta til KAD og psykiatriske 

pasienter med virkning fra 1.1.17. 

 

 

4. Adm.direktørs vurdering. 

 

Et fullverdig DPS skal ha et differensiert tjenestetilbud innen døgn,- dag,- ambulant,- 

og poliklinisk behandling. Døgnbehandlingen i Lofoten DPS er i lys av nye 

kvalitetskrav til DPSene samt krav om beredskap 24/7 og Ambulante Akutt team med 

utvidet åpningstid, ikke lenger i tråd med de nye krav. Det anses ikke forsvarlig å 

overlate ansvaret for alvorlig psykisk syke i store deler av døgnet til indremedisinske 

leger. Pasienter som legges inn for døgnbehandling skal ha både utredning og 

behandling av personell som er kvalifisert til dette for at de skal få en likeverdig 

behandling i Lofoten som ved andre DPS.   

 

Alle registreringer det siste året viser nedgang i bruken av døgnsenger for 

psykiatriske pasienter i medisinsk avdeling i Lofoten. Det vurderes som at etablering 

av AAT, ambulante oppdrag, tilbud om øhjelps- time meget raskt, veiledning pr 

telefon og et nært samarbeid med legevakt er årsak til denne reduksjonen. En annen 

årsak til redusert bruk av døgnsenger er et godt faglig utbygd dagbehandlingstilbud i 

Lofoten DPS. 
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Ansatte og ledere i voksenpsykiatrisk poliklinikk og AAT gjennomførte vinter 2015 

en ”softanalyse” vedrørende det psykiatriske døgntilbudet i Lofoten. Konklusjonen på 

analysen kan oppsummeres slik:  

 

”Det er nødvendig med et begrenset sengetilbud i Lofoten DPS til bruk i 

krisesituasjoner og til observasjon. AAT bør i størst mulig grad styre innleggelser og 

utskrivning fra dette sengetilbudet.  Liggetiden bør være begrenset.” 

 

 

NLSH Lofoten har plikt til å motta pasienter for øyeblikkelighjelp-innleggelse, 

uavhengig av antallet øremerkede senger. AAT må i langt større grad kunne 

kontrollere disse innleggelsene i større deler av døgnet enn de har gjort hittil. 

Pasienter som er henvist fra fastlege/legevakt for øyeblikkelig innleggelse, bør så 

langt det er mulig vurderes/observeres av AAT. Denne vurderingen, eller 

observasjonen, kan gjøres i en kriseseng v/medisinsk avdeling, over en kort periode 

(1-3 dager) for å avklare tilstanden. Ved behov for døgnbehandling over noe tid (over 

3 dager) må pasienten legges inn i Vesterålen eller Bodø, hvor vi har 

allmennpsykiatriske døgntilbud på DPS-nivå og sykehusavdelinger for 

akuttpsykiatrisk behandling og elektiv behandling. 

 

Vesterålen har i dag en beleggsprosent på sin allmennpsykiatriske enhet på 50 %. Det 

er dermed kapasitet til å ta i mot pasienter fra Lofoten. 

 

Høringsuttalelsen fra Vestvågøy kommune bygger på antagelser som ikke er korrekte 

og berører ikke kjernen i saken; at det faglige tilbudet til pasienter fra Lofoten skal 

være likeverdig med pasienters tilbud i andre DPS-områder. Det er helt riktig at 

antallet sengeplasser i psykiatrien er redusert, men dette er internasjonale og 

nasjonale fenomener basert på en vurdering av hva som er best for pasientene. 

Pasientene som ikke lenger får behandling i medisinsk avdeling i Lofoten, med behov 

for døgnbehandling, skal ikke overtas av primærhelsetjenesten, men behandles i 

psykiatriske døgnenheter i spesialisthelsetjenesten. Den foreslåtte omleggingen skal 

således ikke påføre kommunene nye oppgaver, men den skal tjene formål om å gi alle 

pasienter et likeverdig og kvalitativt godt tilbud og utnytte ressursene (fagfolk og 

økonomiske ressurser) optimalt. Utnyttelsesgraden av døgntilbudet er i dag 

tilsvarende 1,5 seng (av totalt 5) i Lofoten og 4 senger (av totalt 8)  i Vesterålen.    

  

Med bakgrunn i krav til kvalitet og forsvarlighet samt de endringene vi ser mht. bruk 

av psykiatrisengene i Lofoten, både som følge av et mer aktivt og forsterket AAT og 

økt satsing på et faglig, godt dagtilbud konkluderes at: 

 

1.  Antall øremerkede psykiatriske døgnsenger i medisinsk avdeling reduseres i 

takt med det reduserte behovet til 1-2 senger. 

2. Sengene er ikke et allmennpsykiatrisk døgntilbud, men skal benyttes som 

kriseseng/er /observasjonsseng/er i et begrenset og forsvarlig tidsrom. 

3. Innenfor en begrenset frist skal pasienten i kriseseng/observasjonsseng være 

vurdert for videre overføring til hjem, kommunal psykiatri, dagtilbud, 

poliklinikk eller døgnopphold i Vesterålen eller Bodø. 

4. AAT skal ha behandleransvar for inneliggende døgnpasienter i tidsrommet 
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08.00 til kl. 21.00 fra 01.01.16. På natten overtar medisinsk avdeling 

pleieansvar for de psykiatriske pasienter som måtte være innlagt til 

vurdering/observasjon. 

5. Psykiatriske pasienter som henvises til døgnopphold i NLSH i AATs arbeidstid 

skal, så langt det er mulig, vurderes av AAT før eventuell innleggelse. 

 

 

5. Konklusjon/innstilling til vedtak 

 

I lys av nye krav til kvalitet og forsvarlig beredskap for pasienter i akutte kriser, 

vurderer direktøren at det er nødvendig å redusere døgnplassene i Lofoten DPS. Dette 

for å gi pasientene i Lofoten et bedre, kvalitativt og mer forsvarlig tjenestetilbud samt 

på sikt gi rom for økt åpningstid til det ambulante akutt teamet. Denne utviklingen er i 

tråd med krav fra eiere og de nasjonale strategier for DPSene. Det foreslås for styret å 

gjøre slikt  

 

                                                               V e d t a k 

 

1. OSO slutter seg til de vurderinger som gjøres i saksutredningen og ber 

direktøren redusere sengene til bruk for psykiatriske pasienter i Lofoten. 

Arbeidstiden for AAT utvides til kl. 08.00 – 21.00 på hverdager fra 01.01.16. 

Det bør også legges til rette for at AAT vurderer alle henvisninger til 

innleggelse, dersom dette er mulig, innenfor denne arbeidstiden.    

 

2. Pasienter fra Lofoten skal sikres et kvalitativt og likeverdig DPS- tilbud i 

klinikken, i likhet med pasienter tilhørende Salten og Vesterålen. Ved behov 

for døgninnleggelse skal DPSene i Vesterålen og Salten benyttes. 
 

53/2015 Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold i kommunene – øyeblikkelig hjelp innleggelser i 
Nordlandssykehuset – kommunefordelt 
 

Nasjonal status 

Fra 1.1.2016 får kommunene en lovpålagt plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold. Plikten omfatter pasienter som kommunen selv har mulighet til å 

utrede, behandle eller yte omsorg til. Tilbudet skal etableres i alle landets kommuner i 

løpet av perioden 2012-2015. 

Kommunene mottar øremerkede tilskudd til etablering og drift fra det året tilbudet 

starter opp. De årlige tilskuddene fra henholdsvis Helsedirektoratet og 

helseforetakene skal inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2016. Ved utgangen av 

2014 har 275 kommuner etablert et tilbud. I 2013 var antallet 206.  

Brukere av tilbudet 

Tilbudet blir i hovedsak brukt av eldre pasienter. I 2014 var 76 prosent av innlagte 

pasienter over 67 år og over halvparten var 80 år eller eldre. Det er små endringer 

sammenlignet med 2013.  
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Inn- og utskrivning av pasienter 

63 prosent av pasientene ble henvist fra legevakt og 26 prosent fra fastlegen. Siden 

legevakten er den som oftest henviser pasienter til øyeblikkelig hjelp døgntilbudet, så 

skjer de fleste innleggelser utenom ordinær arbeidstid. 

87 prosent av henviste pasienter kom fra hjemmet, fire prosent fra kommunal 

institusjon eller bolig med heldøgns omsorg, mens tre prosent ble henvist fra 

spesialisthelsetjenesten. Etter oppholdet ble 66 prosent skrevet ut til hjemmet, 18 

prosent til kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorg mens 15 prosent 

ble henvist til spesialisthelsetjenesten.  

Årsak til innleggelse 

De hyppigste årsaker til innleggelse i øyeblikkelig hjelp døgntilbudet er muskel- og 

skjelettlidelser med 20 prosent, luftveier med 17 prosent) og allment og uspesifisert 

med 16 prosent. Fra 2013 til 2014 er det en tydelig økning i antall innleggelser knyttet 

til muskel- og skjelettlidelser, ellers er det relativt små endringer.  

Liggetid  

Tallene fra 2014 viser at 76 prosent av alle innlagte pasienter lå inntil tre dager. 

Gjennomsnittlig oppholdstid var 2,6 døgn. Det er noen flere med lenger liggetid i 

2014 enn 2013.  

Det er viktig at plassene forbeholdes øyeblikkelig hjelp. Helsedirektoratet anbefaler at 

det settes en veiledende maksimumstid for liggetid. Det er viktig at denne ikke brukes 

som absolutt norm, men at behandlingsplan og medisinskfaglige vurderinger styrer 

liggetiden, slik at pasienten ikke skrives ut eller henvises videre før det er faglig 

forsvarlig. 

Nordlandssykehuset og kommunene 

Her gir vi en oversikt over kommunenes bruk av sykehusene knytta til 

ø.hjelpsinnleggelser med medisinske diagnoser og det totale antall innleggelser for 

øhjelp. Tallene er pr. 1000 innbyggere. 

Vi viser også kommunenes bruk av egne øhjelpsplasser. Her vises faktiske tall og  

beregnet belegg/liggedøgn/%-vis belegg på disse plassene.  

I all hovedsak er tendensen i Nordlandssykehuset/kommunene lik den nasjonale når 

det gjelder bruken av KAD-plasser. 

Diagnoser, hvor pasienten kommer fra/utskrives til og gjennomsnittlig liggetid er 

også sammenlignbar med landet for øvrig. 

 

Tabeller og oversikt 
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Ø.hjelp pr. 1000 innbyggere fordelt på kommuner – medisinske hoveddiagnoser og  alle 

ø.hjelpsinnleggelser. 

 

 

 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1804 Bodø med avd 40,5 43,2 44,1 21,4 149,2

alle avd 119,6 120,1 122,6 62,1 424,4  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1837 Meløy med avd 51,2 50,7 47,5 25,3 174,7

alle avd 131,9 132,9 128,8 65,2 458,9  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1838 Gildeskålmed avd 71,0 54,3 57,3 26,3 209,0

alle avd 154,0 125,1 158,2 68,0 505,3  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1839 Beiarn med avd 75,7 78,1 86,4 36,9 277,1

alle avd 154,1 171,2 160,8 77,5 563,6  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1840 Saltdal med avd 49,7 45,1 41,2 22,4 158,3

alle avd 131,0 125,4 126,2 55,1 437,8
 

 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1841 Fauske med avd 48,6 52,9 47,4 29,8 178,7

alle avd 123,7 126,5 118,7 68,7 437,5
 

 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1845 Sørfold med avd 65,4 61,1 51,3 24,1 201,9

alle avd 146,8 131,8 122,3 69,1 470,0  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1848 Steigen med avd 45,2 43,5 52,7 24,7 166,2

alle avd 116,1 108,2 124,1 55,0 403,4
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Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1849 Hábmer med avd 44,9 32,4 39,6 23,2 140,0

Hamarøy alle avd 115,5 96,6 100,0 55,2 367,3  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1850 Divtasvuodna med avd 34,8 31,9 43,0 16,5 126,1

Tysfjord alle avd 82,3 72,3 98,0 44,6 297,2  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1856 Røst med avd 20,2 74,3 76,0 22,0 192,5

alle avd 100,8 184,1 176,7 88,1 549,7  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1857 Værøy med avd 20,0 33,2 38,6 20,5 112,3

alle avd 78,6 114,1 123,6 53,8 370,0  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1859 Flakstad med avd 131,6 143,9 119,2 63,3 458,0

alle avd 227,0 206,4 228,1 109,0 770,5  
 

 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1860 Vestvågøy med avd 94,8 102,7 91,2 47,7 336,3

alle avd 185,2 167,4 180,6 88,0 621,2
 

 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1865 Vågan med avd 81,9 76,2 78,2 36,4 272,7

alle avd 155,2 146,4 146,4 74,7 522,7  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1866 Hadsel med avd 79,5 74,2 80,5 37,7 271,9

alle avd 154,8 147,1 155,3 76,5 533,7
 

 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1867 Bø (Nordl.) med avd 78,7 79,1 71,5 35,6 264,9

alle avd 144,9 143,6 145,3 75,7 509,5
 

 



Side 25 av28 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1868 Øksnes med avd 66,5 55,7 66,4 27,0 215,5

alle avd 129,6 115,2 130,9 53,5 429,1  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1870 Sortland med avd 59,3 62,8 62,2 30,6 214,9

alle avd 125,8 135,9 126,6 63,0 451,2  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1871 Andøy med avd 72,7 65,9 66,3 38,1 243,0

alle avd 134,3 138,9 137,8 73,1 484,2  
 

Kommune Avd 2012 2013 2014 Pr 30.06.15

totalt 2012 - 

30.6.15

1874 Moskenes med avd 103,0 100,2 83,9 58,9 346,0

alle avd 207,0 171,7 161,6 100,9 641,2  
 

Ø.hjelp pr. 1000 innbyggere fordelt på kommuner – alle innleggelser. 

 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

1851 Divtasvuodna Tysfjord

1869 Øksnes

1858 Værøy

1849 Steigen

1841 Saltdal

1850 Hábmer Hamarøy

1805 Bodø

1871 Sortland

1838 Meløy

1839 Gildeskål

1842 Fauske

1846 Sørfold

1872 Andøy

1866 Vågan

1868 Bø (Nordl.)

1867 Hadsel

1840 Beiarn

1861 Vestvågøy

1857 Røst

1875 Moskenes

1860 Flakstad

Øhjelp pr 1000 innbygger

Pr 30.06.15
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Ø.hjelp pr. 1000 innbyggere fordelt på kommuner –innleggelser med medisinske diagnoser: 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

1850 Divtasvuodna Tysfjord

1857 Værøy

1804 Bodø

1856 Røst

1840 Saltdal

1849 Hábmer Hamarøy

1845 Sørfold

1848 Steigen

1837 Meløy

1838 Gildeskål

1868 Øksnes

1841 Fauske

1870 Sortland

1867 Bø (Nordl.)

1865 Vågan

1839 Beiarn

1866 Hadsel

1871 Andøy

1860 Vestvågøy

1874 Moskenes

1859 Flakstad

Øhjelp pr 1000 innbygger

Pr 30.06.15

 

KAD-aktivitet 1.1.15 – 30.6.15 

 
Kommune Liggedøgn Ant. pas Beregnet 

liggedøgn  

%-vis 

belegg  

Gj.sn 
liggetid 

Røst 14 6 15 93 2.3 

Vågan 170 64 239 71 2.6 

Vestvågøy, 

Flakstad, 

Moskenes  

243 123 361 67 1.9 

Saltdal 78 34 129 61 2.3 

Værøy 12 8 20 60 1.5 

Bø 53 16 92 58 3.3 

Meløy 103 22 180 57 4.6 

Bodø 512 128 1097 47 4.0 

Fauske 89 37 258 34 2.4 

Sortland 61 23 242 25 2.6 

      

 

Oppsummering 
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Det er relativt store variasjoner både i bruken av KAD og innleggelser i sykehusene 

som øyeblikkelig hjelp. 

Vi sitter ikke på kunnskaper om årsakene. De er sannsynligvis komplekse og 

sammensatte, og en skal være varsom med å forhaste seg mht konklusjoner.  

Noen forhold kan en likevel legge merke til i forhold til status pr. 30.6.15: 

1. Det interkommunale tilbudet i Lofoten med Vestvågøy, Flakstad og Moskenes 

har et relativt høyt KAD-belegg. 

2. De samme tre kommuner har også høyest rate når det gjelder ø.hjelp 

innleggelser med medisinske hoveddiagnoser 

3. Sortland kommune har lavest bruk av KAD (25%), men  har lavere rate på 

innleggelser med medisinske hoveddiagnoser enn Vågan og Vestvågøy. 

4. Bodø kommune har lavest rate på innleggelser. 

Som i Norge for øvrig er bruken av KAD neppe i tråd med intensjonen, nemlig at 

øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten skulle reduseres. 

På en evalueringskonferanse  3. – 4.8 d.å i regi av Forskningsrådet ble dette forholdet 

påpekt.   

OSO bes drøfte saken, og kanskje særlig med henblikk på hvordan KAD-plassene kan 

nyttes mer? 

Er det en mulighet å gjennomføre et nytt KAD-forum hvor kommunene presenterer 

sine driftsmodeller og erfaringer? 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

  
 

54/2015 Referater 
 

1. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) – brev til kommunene om innspill til saker datert 
19.8.15 

2. Ikrafttredelse av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg. 
3. Veileder – tilsetting av turnusleger 

 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Referatene tas til orientering. 

55/2015 Eventuelt 

 

Leder av OSO viser til at alle kommunene og Nordlandssykehusets klinikker er 

tilskrevet mht innspill til saker. 

 

En bør av den grunn unngå saker under evt. 

 

Det vises også til OSOs vedtekter § 6. 
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