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Agenda: 
 
23/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
24/2016 Godkjenning av referat fra møtet 13.4.16 
25/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
26/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan. Prosess i Nordlandssykehuset 
27/2016 KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, pågående arbeid, utfordringer og 

oppgaver framover. 
28/2016 Revidering av tjenesteavtalene – statusrapport fra KSUet 
29/2016 Referat/oppsummering fra erfaringsmøtene med kommunene vår 2016 
30/2016 Læringsnettverk gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
31/2016 Administrerende direktør orienterer muntlig 
32/2016 Referater 
 
 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
23/2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I henhold til OSOs rutine, ble innkalling og saksliste sendt medlemmene 25. mai. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

24/2016 Godkjenning av referat fra møtet 13.4.16 
 
 
På vanlig vis ble forslag til referat sendt medlemmene i etterkant av møtet. Ingen 
merknader mottatt. 
Referatet vedlagt her også. 
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 
 

1. Referatet fra møtet 13.4 godkjennes 
 

25/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
 
 
I sak 22/2016 gjorde OSO slikt vedtak: 
 
 
1.Saken  utsettes til møtet 14.6. 
2. OSO ønsker mer informasjon om mandat/oppdrag og forklaring på hvordan dette 
arbeidet skal sammenholdes med geriatriplanen. 
 
Etter kontakt med Helse Nord for avklaring av vedtakets pkt 2 gis slikt svar: 
 
Når det gjelder geriatriplanen er tanken å bruke deler av denne i en mye større og omfattende 
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eldreplan som vi håper kommunene blir med på. Selve geriatrien er bare en del av totalbildet for 
det eldre mennesket. Regjeringen legger føringer på at mer av tjenestene skal ut av sykehus og ut 
i kommunene. Da snakker vi teamarbeid, ambulering etc. 
 
Når det gjelder mandat for arbeidet, kan ikke vi lage et mandat på vegne av kommunene, men vi 
ønsker å invitere de inn i et arbeid med en plan for eldreomsorg og utarbeidelse av mandat. Vi 
kan selvfølgelig lage et prosjektdirektiv, men vi ønsker kommunene med fra starten av. Personell 
som er aktuelt å ha med fra kommunene er både administrativt og fagpersonell. Gruppa skal 
ikke være for stor. 
 
For ordens skyld hitsettes også selve fremstillingen som var i møtet 13.4: 
 
 
 Helse Nord RHF ønsker å lage en plan for eldreomsorg i Nord Norge, hvor 
representanter fra både kommunene, brukerne og spesialisthelsetjenesten er med i 
arbeidsgruppen. 
 
OSO bes i denne saken oppnevne en kommunal repr. med vararepr. 
 
Helse Nords intensjon er å bedre samhandlingen og kvaliteten på tilbudet på begge 
nivåer. 
  
Hvorfor er det fornuftig å gjøre det slik? 
                

• For å skape pasientens helsetjeneste, som bla kjennetegnes ved: 
 

o Gode pasientforløp: tjenestene tar utgangspunkt i brukerens ulike 
behov og mål for eget liv, kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt, 
og ved at tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt 
kjede 

o En helhetlig tilnærming: pasientene møtes som et helt menneske, og 
pasientens ulike helse- og omsorgstjenestebehov ivaretas med 
utgangspunkt i pasientens egne mål og ønsker  
  

• Mer effektiv ressursutnyttelse 

• Dette får vi ikke til uten et utstrakt samarbeid og god samhandling  
 
   
Helse Nord har registrert at det er flere utfordringer i dagens bilde:  
 

• Spesialisthelsetjenesten: En svært stor, nokså homogen, kompetansesterk, 
statlig eid og linjestyrt tjeneste med stort offentlig fokus 

•  Kommunale helse- og omsorgstjenester: En småskala, ikke homogen tjeneste 
med betydelige private innslag, jf fastlegene, i noen henseende 
kompetansesvak, lokaldemokratiskstyrt. 

• Delt ansvar og en organisering som skaper betydelige utfordringer knyttet til 
styringsmuligheter og samhandling 

• Det blir flere eldre i forhold til yngre i spredtbygde strøk jamfør nasjonal helse- 
og sykehusplan. 

• Det er uklare skillelinjer for hva som er oppgavene til spesialisthelsetjenesten 
og kommunehelsetjenesten, slik at forventningsavklaring er nødvendig. 

• Flere oppgaver overføres til kommunene. (Primærhelsemeldingen) 

• De fleste eldre vil behandles i nærområdet sitt. 

• For lite tid til eldre fra hjemmebaserte tjenester. 
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• For dårlige rutiner for medisinhåndtering, informasjonsoverføring og 
pasientoverføring. For lite kompetanse tverrsektorielt. 

• For lite teamarbeid. 

  
 Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt 
 
 

Vedtak: 
 
 
Som kommunal representant til arbeidsgruppa som skal utarbeide en regional plan for 
eldreomsorg velges …………….med …………….. som 

26/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan. Prosess i Nordlandssykehuset 
 
Nordlandssykehuset har til hensikt legge en grundig og bred prosess som basis i forbindelse med 
innfasingen av oppdraget som forutsettes i Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Aktiviteten i sykehusene i helseforetaket vil være en av flere premisser som gir retning. 
 
Medisinsk direktør er i tett dialog med forskningsmiljøet på SKDE og en vil derfra be om ulike 
statistikker som vil bidra til best mulig grunnlag for beslutningene som skal komme. 
 
Første rapport som er tilrettelagt for NLSH er «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011 – 2014» 
datert 11.4.2016. 
 
Rapporten vedlegges. 
 
Medisinsk direktør vil redegjøre nærmere i møtet for denne, og hva hun tenker videre i forhold 
til ytterligere faktainnhenting. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte styresak nr. 60/2016 for Helse Nord RHF. 
 
Rapporten er inndelt og de ulike tabellene viser: 
 
Tabell 1 Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 2 Døgnopphold fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i 
opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 3 Dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i 
opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 4 Polikliniske kontakter fordelt på behandlende sykehus og avtalespesialister for 
personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 5 Døgnopphold fordelt på behandlende sykehus, hastegrad og type DRG for 
personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 6 Antall og andel døgnopphold for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset HF 
i 2014 fordelt på hoveddiagnosegruppe.  
Tabell 7 Antall og andel dagbehandlinger for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset 
HF i 2014 fordelt på hoveddiagnosegruppe. 15  
Tabell 8 Antall og andel polikliniske kontakter for pasienter behandlet ved 
Nordlandssykehuset HF i 2014 fordelt på hoveddiagnosegruppe.  
Figur 1 Antall døgnopphold per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og 
aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014.  
Figur 2 Antall dagbehandlinger per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og 
aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014.  
Figur 3 Antall polikliniske kontakter per opptaksområde fordelt på behandlingssted. 
Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 
2011-2014.  
 
 
Medisinsk direktør vil som nevnt foran orientere nærmere om innholdet i rapporten.  
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Administrerende direktør vil fremme forslag til vedtak i møtet, 

27/2016 KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, 
pågående arbeid, utfordringer og oppgaver framover. 
 
Saksbehandler: Guri Moen Lajord, KS 
 
Orientering ved Jan Dag Ottemo, koordinator KomUT nordre Nordland. 
  
Bakgrunn: 
KomUT står for «kommunal utbredelse» og er et nasjonalt prosjekt i regi av Norsk Helsenett 
(NHN). KomUT er organisert som kommunedrevne kompetansenettverk i alle helseregioner, og 
utfra justert mandat for 2015-2017 er oppdraget primært å arbeide med videreutvikling av 
elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi. I tillegg er kjernejournal et fokusområde. 
 
I Nord-Norge ble kompetansenettverket tidligere drevet av Nasjonalt senter for telemedisin og 
samhandling på UNN gjennom FUNNKe-prosjektet. Da Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 
besluttet å videreføre kompetansenettverkene var det under forutsetning av at KomUT nord også 
ble styrt og driftet av kommunene, som ellers i landet. Fra 1. april 2016 er dette fullt ut ivaretatt. 
Lenvik kommune i Troms er regional koordinator for Nord-Norge, og lokal koordinator i UNN-
området. Vefsn, Vågan og Alta kommune er lokale koordinatorer for sine områder, som er 
definert utfra helseforetakenes primærområder. 
 
God samhandling knyttet til elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetak og kommuner 
forutsetter god og jevnlig kontakt mellom partene. For å ivareta dette ble det ved overgangen fra 
FUNNKe til KomUT nord satt ned ei regional samarbeidsgruppe som har faste møter. I denne 
gruppa er koordinatorkommunene, helseforetakene, Helse Nord IKT, Norsk Helsenett og KS 
representert.  
 
I OSO-møtet vil lokal koordinator for nordre Nordland gi en orientering om status for KomUt 
nords arbeid, og felles utfordringer og oppgaver som følges opp i regional samarbeidsgruppe. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
 
 
 

28/2016 Revidering av tjenesteavtalene – statusrapport fra KSUet 
 
Saksbehandler: Mona Karlsen/Steinar Pleym Pedersen 
 
I sak 58/2015 gjorde OSO slikt vedtak: 
 
 

1. Det oppnevnes et partssammensatt KSU som får til oppgave å gå gjennom 
samtlige avtaler, inkludert Overordnet samarbeidsavtale. 

2. Der det er behov for endringer, søker en å få til omforente forslag. 
3. Endringsforslag/revideringer legges fram for OSO senest i første møte i 2017. 
4. OSO tar dernest sikte på å få til et anbefalt forslag til endringer/revideringer 

som sendes kommunene og NLSH sitt styre for endelig beslutning. 
5. KSUet sammensettes av 3 kommunale representanter, 3 representanter fra 

NLSH og en brukerrepresentant. 
6. Hans Arne Norbakk og Mona Karlsen utpekes som 2 av 3 av de kommunale, 

mens Eystein P Larsen og Steinar Pleym Pedersen utnevnes som 2 av 3 fra 
helseforetaket. 

7. Øvrige medlemmer utpekes innen utgangen av januar 2016. 
8. KSUet konstituerer seg selv. 
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Nordlandssykehuset har sekretariatsfunksjonen. 
 
Jan Håkon Juul er etter vedtaket i OSO oppnevnt som kommunal representant og Lena 
Arentzen er sekretær. 
 
Nordlandssykehusets «3.» representant avhenger av hvilken avtale som behandles. 
 
I denne saken orienteres OSO om status i arbeidet og OSO inviteres til å anbefale 
endringene slik de foreslås i Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr. 1. 
 
Revidering av avtalene er både et omfattende og komplisert arbeid. KSUet har 
imidlertid funnet en god arbeidsform og det er aktivitet mellom møtene både i 
kommunene og i NLSH. 
 
Vedlagt følger omforent forslag til ny Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr. 
1.  
 
Gjeldende avtaler har noen regionvise forskjeller. Dette skyldes at avtalene ble 
utarbeidet i de tidligere RESOene.  
 
KSUet anbefaler like avtaler, dog med kommunespesifikke særformuleringer der det er 
formålstjenlig for begge parter. 
 
KSUet bruker avtalene mellom NLSH og Vågan kommune som mal. 
 
Gjeldende avtaler vedlegges også. 
 
Revidering av avtalene influeres også av sentrale føringer.  Det betyr at 
tjenesteavtalene 3, 4 og 5 kan bli påvirket av nasjonale beslutninger.  
 
Dette kan gjelde etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser for pasienter 
med rus/og eller psykiatridiagnoser og betalingsplikt når nevnte pasientgrupper blir 
værende utskrivningsklar i spesialisthelsetjenesten. Beslutning knyttet til dette forventes 
2. halvår 2017. 
 
Utfra forannevnte har KSUet besluttet å avvente revidering av nevnte tjenesteavtaler. 
 
KSUet har i revidering som siktemål å forenkle/forkorte avtalene, men samtidig ikke 
endre vesentlig partenes forpliktelser. Dette synes en å lykkes med. 
 
Behandlingsprosedyre fremover 
 
KSUet anbefaler at OSO behandler forslagene til reviderte avtaler fortløpende, men at 
alle avtalene sendes samlet til kommunene og NLSH for endelig behandling. Dette kan 
neppe skje før tidlig i 2017. 
 
Forut for behandling i OSO har forslagene vært til regionvis vurdering i kommunene, og 
i den grad det har vært nødvendig drøftet med administrerende direktør i NLSH. 
 
I henhold til forannevnte har reviderte forslag til Overordnet samarbeidsavtale og 
tjenesteavtale nr. 1 vært til regionvis vurdering i kommunene. 
 
Særlig om Overordnet samarbeidsavtale 
 
Overordnet samarbeidsavtale har henvisninger til tjenesteavtalene. I det videre arbeidet 
kan det bli endringer i antall avtaler (færre/sammenslåtte), og da vil også henvisningene 
endres. Det tas derfor forbehold om at Overordnet samarbeidsavtale  får en endelig 
sluttbehandling til sist i OSO. 
 
 
Idet en viser til forannevnte, ber en OSO fatte slikt 
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Vedtak: 
 

1. OSO slutter seg til behandlingsprosedyren for revidering av Overordnet 
samarbeidsavtale og de øvrige13 tjenesteavtalene. 

2. OSO anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å vedta revidert 
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr. 1. 

3. OSO er innforstått med at Overordnet samarbeidsavtale kan bli gjenstand for 
nye behandling i OSO. Dette avhenger av evt. henvisninger som måtte ble 
anbefalt/vedtatt i de øvrige tjenesteavtalene. 

 
 

29/2016 Erfaringsmøte med kommunene – vår 2016 
 
 
Det har vært avholdt 4 erfaringsmøter med kommunene i vår: 
 

Lofoten 9.mai 
Indre Salten 23. mai 
Ytre Salten 24. mai 
Vesterålen 3. juni 

 
 
Erfaringsmøtene arrangeres x 2 pr. år og har betydning for flere forhold knyttet til 
samhandlingen mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene. 
 
Referat fra møtene vedlegges. 
 
Agenda for samtlige møter har vært: 
 
 

1. Mål for samhandlingsarbeidet 2016 
2. Hovedfokus denne gang er kvalitet i elektronisk varsling. Gjennomgang 

av gode og årlige/mindre gode PLO-meldinger. (NLSH – kommunene har 
gitt eksempler) 

3. Avviksmeldinger – status  pr. 1.5.16. Hvordan håndteres avvik i NLSH. 
Erfaring fra kommunene 

4. Innkomne saker fra kommunene «kommunerunden» 
5. Utskrivningsklare døgn pr. 1.5.16 
6. I Saltenkommunene og i Vesterålskommunene også «fra perm til PAD»   

 
Referat fra møtet 3. juni i Vesterålen er ikke inkludert i denne oppsummeringen. 
 
Til sammen har 65 personer deltatt. Fra NLSH har følgende klinikker deltatt: 
 

1. Hodebevegelses klinikken 
2. Psykisk helse- og rusklinikken 
3. Kirurgisk- ortopedisk klinikk 
4. Medisinsk klinikk 
5. Samhandlingsavdelingen 

 
 
Som nevnt foran har hovedfokus denne gang vært i forhold til elektronisk samhandling.  
Det har vist seg nyttig å få drøftet erfaringene både når det gjelder generell elektronisk 
dialog, men også hvordan status er med lege- og sykepleierepikriser.  Ikke bare 
kvantitet, men med særlig fokus på innhold/kvalitet. 
 
Både kommunene og sykehusenes representanter har forberedt seg godt, og har vist 
både gode og mindre gode meldinger. 
 
Sykehuset representanter tar eksemplene med seg tilbake og drøfter internt på post- og 
avdelingsmøter hvordan en skal forbedre der det er nødvendig. 
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I det vi kaller «kommunerunden» kommer det fram forbedringspunkter. I og med at 
mange kommuner deltar i hvert møte, blir dette også å betrakte som et læringsnettverk. 
Dette tilbakemeldes som positivt.  
 
 
Punktvis kan møtene oppsummeres slik: 
 

• Den elektroniske meldingsutvekslingen fungerer i hovedsak tilfredsstillende 
• Kommunene rapporterer om forsinkelser 
• Kommunene mener medisinsk utskrivningsklar og «overføringsklar» er to 

forskjellige ting. Pasient er ikke overføringsklar før elektronisk epikrise- og 
øvrige rapporter er klare. 

• Når medikamenter er seponert/tatt bort, må dette begrunnes. Gjøres ikke alltid.  
• Kommunene fornøyde med at medikamenter og resepter følger pas der det er 

påkrevd. 
• Ved behov for hjelpemidler av teknisk art, er det viktig at planlegging av dette 

skjer i god tid før utskrivningsklar. 
• Av tekniske grunner kan ikke sykepleierrapport sendes fra kommunen før 

innleggelsesrapport er mottatt. 
• Helseopplysninger skal følge med når pasient meldes utskrivningsklar. Hvis 

ikke, kan ikke kommunene forberede seg godt nok. 
• Viktig at meldingene har presisjon- det vil si at de har aktuelle opplysninger for 

aktuell pasient 
• IPLOS registreringen er vanskelig for sykehuset å skjønne. Det er viktig at 

fritekstfelt benyttes i innleggelsesrapporten slik at man kan motta en grundigere 
beskrivelse av sykepleieopplysninger. En god funksjonsbeskrivelse er særlig 
viktig, spesielt for særlig syke og krevende pasienter med flere diagnoser og 
hjelpebehov.  

• Viktig at kognitive funksjoner blir beskrevet. 
• Dersom pasient har behov for ergoterapi, er det svært positivt om kontakt 

opprettes i god tid før utskriving 
• Hjelpemiddelsentralen er en viktig instans i mange pasientforløp – kanskje 

sentralen kan inviteres til neste møte ? 
• Husk at telefonen også er et tilgjengelig verktøy 
• Det elektroniske meldingssystemet er en stor forbedring og letter dialogen 

mellom kommunene og sykehuset.  
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO betrakter erfaringsmøtene som gjensidige viktig i samhandlingsarbeidet, 
og ber om at både kommunene og helseforetaket bruker de punktvise 
merknadene i eget forbedringsarbeid. 

 
 
 

30/2016 Læringsnettverk gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
 
Saksbehandler: Guri Moen Lajord, KS 
 
I perioden 2014 og 2015 ble det gjennomført nasjonale læringsnettverk for å bedre og 
utvikle helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp. Læringsnettverkene ble planlagt 
og gjennomført i samarbeid mellom Kunnskapssenteret og KS. Vågan kommune var 
eneste deltaker fra region nord.  
 
Regjeringen ønsker å videreføre læringsnettverk som ett virkemiddel for å nå målene i 
den nye Helse -og sykehusplanen og i Primærhelsetjenestemeldingen. Helse- og 
omsorgsdepartementet(HOD), Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret i 
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Folkehelseinstituttet (FHI) og KS har besluttet å samarbeide om videreutvikling og 
spredning av nasjonalt læringsnettverk for utvikling av Gode pasientforløp for eldre og 
kronisk syke (2014-2015). Målgruppen for læringsnettverkene er helse- og 
omsorgstjenesten i kommunene, og helseforetakene. Satsingen vil gjennomføres for 
hele landet i perioden 2016-2019. 
 
Målgruppen er eldre og kronisk syke som trenger helse- og omsorgstjenester i 
kommune og sykehus, og hvor pasientforløpet som regel innbefatter begge 
tjenestenivåene. Det er derfor ei forutsetning at kommunene har med «sitt» 
helseforetak. Arbeidet vektlegger brukerinvolvering, helsefremming og 
hverdagsmestring. 
 
Følgeevaluering og måling av resultater skal vektlegges. Kvalitet på 
pasientoppfølgingen måles gjennom en sjekkliste med nøkkelelementer i gode 
pasientforløp. Graden av etterlevelse av sjekklisten viser i hvilken grad kommunene og 
helseforetaket lykkes med sitt forbedringsarbeid. Reinnleggelser følges 
gjennomstyringsdata fra helsedirektoratet. 
 
I programmet for læringsnettverkene er det satt opp fem sentrale forbedringsområder: 

1. Overgang fra sykehus/kommunal institusjon til hjemmet, eller etablering av 
tjenester for nye brukere av hjemmetjenestene. 

2. Kartlegging av hva som er viktig for pasienten/ brukeren og tildeling av tjenester 
ut fra dette. 

3. Oppfølging av fastlege. 

4. Vurdering av pasientens/brukerens nytte av oppfølgingen 

5. Innhenting av pasientens/brukerens opplevelse av pasientforløpet. 

Satsingen skal også omfatte etablering og utprøving av oppfølgingsteam for multisyke, 
jfr. Primærhelsetjenestemeldingen punkt 13.3. 

 
Læringsnettverk i Nord-Norge: 
Oppstart i nord er under planlegging. Satsingen i denne regionen vil skje i samarbeid 
med Helse Nord RHF, som på sin side også hadde påtenkt en regional innsats på 
samhandling og rehabilitering. KS og FHI har rådført seg med Helse Nord RHF, og vil 
etter ei totalvurdering anbefale at det første læringsnettverket etableres i området 
Salten/Lofoten/Vesterålen, hvor Nordlandssykehuset og de 21 kommunene i 
helseforetakets primærområde inviteres med. Valg av område er begrunnet med at det 
primært skal bygges videre på de kommunene som deltok i første runde, og etablerte 
fagsamarbeid mellom kommunegrupper. Vågan kommune var som nevnt eneste 
deltaker fra nord tidligere, og det er et faglig nettverkssamarbeid i området. I tillegg vil vi 
se på om ordningen med praksissykepleier kan trekkes inn som ressurs. 
 
Målet er å få med alle tre sykehusene (Bodø, Gravdal og Stokmarknes) og alle 21 
kommunene. Dette innebærer at forsommeren og høsten 2016 må brukes til å gjøre 
satsingen kjent og motivere både kommunene og helseforetaket til å delta. Dette tenkes 
gjort på følgende måte: 

• Orientere Rådmannsutvalget om satsingen 

• Forankre satsingen hos administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF 

• Ta saken opp i Overordnet samarbeidsorgan (OSO), og be om støttevedtak 

• Kommunene v/rådmannen og helseforetaket v/klinikksjef el. tilsv. får 
tilsendt invitasjon med utfyllende informasjon og påmeldingsskjema 

• Invitere øverste faglig ledelse i kommunene og sykehusene til et 
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informasjons- og forankringsmøte for gjennomgang av satsingens innhold, 
mål og praktisk opplegg 

• Kommuner og helseforetak følges opp fortløpende fram til påmeldingsfrist, 
gjennom telefon- og e-postdialog. 

• Eventuelt kan det være aktuelt å besøke regionrådene og presentere 
satsingen også der. 

Hver kommune og helseforetaket deltar med et eget tverrfaglig forbedringsteam på 3- 8 
deltakere utfra kommune-/avdelingsstørrelse. 
 
Nettverksprogrammet gjennomføres over 21 måneder. Programmet inneholder fire 
samlinger á to dager i løpet av perioden. Det er lagt opp til tre mnd. forarbeid før første 
samling, og deretter arbeid mellom samlingene. Deltakerne følges opp med veiledning i 
mellomperiodene. 
 
Oppstart er planlagt til 1. november 2016 (forarbeidsfase), med første samling medio 
februar 2017, andre samling mai/juni 2017, tredje samling november 2017, og siste 
samling september 2018. Samlingene kan legges ulike steder alt etter hva deltakerne 
ønsker og hva som er best praktisk, tidsmessig og økonomisk.  
 
Kommunene og helseforetaket må selv dekke reise og oppholdsutgifter. Resten dekkes 
gjennom tilskudd til den nasjonale satsningen. KS vil se på mulighet til gi reisestøtte til 
kommuner som har uforholdsmessige høye kostnader ved deltakelse. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 
 

1. OSO støtter satsingen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» og 
etablering av læringsnettverk i Salten/Lofoten/Vesterålen. 

2. OSO oppfordrer kommunene og helseforetaket til å delta i læringsnettverket. 

 
31/2016 Administrerende direktør informerer/orienterer muntlig 

 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering 
 
 
 

32/2016 Referater 
 

1. Utskrivningsklare døgn pr. 1.5.16 
2. Utskrivningsklare døgn pr. 1.6.16 (ettersendes) 
3. Samhandlingsavvik pr. 30.4.16 
4. Fagdag for leger i Lofoten – vår 2016 – program 
5. Brev til regionrådene – dialog 
6. Klinikksjefene – oppfølging av OSO-saker 
7. Helsedirektoratet – program besøk Lofoten 24.5.16 
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Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 13. APRIL 2016 
 
 
Sted : Bodø – KU1.053 
 
 
Tidspunkt:  10:30 – 13:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si
de  1 



Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 
ref.:2015/2726 
/SPP 

 Innkalt 
  

Leder  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune M 

  

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune F 

Ola Morten Teigen, rådmann Hadsel F 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune M 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune M 

Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune F (meldt kl 
07.00 13.4) 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune M 

Nils-Are Johnsplass, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune M 

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Paul Martin Strand, adm.direktør M 

Trude Grønlund, klinikksjef  Psyk. helse og rusklinikken F 

Bjørnar Hansen, ass klinikksjef  Psyk. helse og rusklinikken F 

Eystein Præsteng Larsen, rådgiver dir. stab M 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin M 
Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse M 

Harald Stordahl, fagsjef Fra 12:15 

Markus Jântti, enhetsleder diagnostisk klinikk Lofoten F 

Lars Solstad, avdelingsleder AKUM Lofoten F 

Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen F 

Geir Brokstad, avdelingsleder kir./ort klinikk Vesterålen Ikke møtt 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann M 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Karina Hjerde, Fagforbundet (fra 11:15) Fra 11:15 

Gry Berit Alveness, LO M 
  

KS  

  

Elin Bye M 

  

Andre  
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Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten M 

Katrine Brovoll Svendsen M- på Sak 16 

  

  

  
  

  
 
 
 

Sakskart: 
 
Agenda 
 
14/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
15/2016 Godkjenning av referat fra møtet 15.2.16 
16/2016 Sluttrapport – Innføring av elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) i Nordlandssykehuset 
17/2016 Best mulig ivaretakelse av «first responder» 
18/2016 Transport psykisk syke under tvang 
19/2016 Tiltak for å redusere avvik knyttet til manglende epikrise samt feil/mangler v. epikriser 
20/2016 Evaluering av Dialogmøtet 2016 
21/2016 Referater 
22/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
 
 
 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 
14/2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

15/2016 Godkjenning av referat/protokoll fra møtet 15.2.16 
 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Referatet fra møtet 15.2.16 godkjennes. 
 
 

16/2016 Sluttrapport – Innføring av elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger  (PLO) i 
Nordlandssykehuset  
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Enstemmig 
Vedtak: 

 
 

1. OSO er tilfreds med resultatene som er oppnådd i prosjektet og støtter videre 
innfasing av PLO i alle samarbeidskommunene til helseforetaket  

 
 

17/2016 Ivaretakelse av "first responder" – et mulig fellestiltak 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Forslag til prosedyre for ivaretakelse av «first responder» oversendes den enkelte 
kommune/blålysetatene og Prehospital klinikk for evt. implementering. 

18/2016 Samhandling knyttet til venting i forbindelse med transport av psykisk syke som skal 
innlegges på tvang. Orienteringssak. 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO ser positivt på at det er etablert en god og konstruktiv dialog i Lofoten 
med henblikk på en forsvarlig håndtering av pasienter som skal legges inn på 
tvang i psykisk helsevern 

2. OSO oppfordrer Nordlandssykehuset HF og kommunene om alltid å gå i 
dialog i god tid før endring av praksis hos en av partene som har betydning for 
den ene eller begge parter. (pkt. 2 forslag fra Jan Håkon Juul) 

 
 

19/2016 Tiltak for å redusere avvik knyttet til manglende epikrise samt feil/mangler v. 
epikriser 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Det vises til forskrift og tjenesteavtale nr. 5 som klart forplikter NLSH til å sende med 
epikriser ved utskrivning til aktuell instans i kommunen dersom pasienten skal ha 
oppfølging. 

2. Dersom epikrise ved utskrivning ikke er klar, skal ikke pasienten sendes ut av 
sykehuset og kommunene skal ikke ha noen betalingsplikt for døgn pasienten blir 
liggende pga manglende epikrise ved utskrivning. 

3. Klinikkene vil ha tilsendt månedlige avviksmeldinger som angår klinikken. Sendes 
klinikksjef. 

 
 

20/2016 Evaluering av Dialogmøtet 2016 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
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1. OSO viser til evalueringsrapporten og tolker den dithen at det er 

tilfredshet med årets dialogmøte. 
2. For å bedre løpende dialog med kommunesiden tilbyr OSOs leder, 

leder av samhandlingsavdelingen og regional OSO-representant seg 
å møte i det enkelte regionråd for gjensidig informasjonsutveksling. 

 
21/2016 Referater 

 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

1. Referatene tas til orientering. 
 
 

22/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
 
 
 
Enstemmig  

 
Vedtak: 

 
1.Saken  utsettes til møtet 14.6. 
2. OSO ønsker mer informasjon om mandat/oppdrag og forklaring på hvordan dette 
arbeidet skal sammenholdes med geriatriplanen. 

  
 
 
 

 NESTE OSO-MØTE ER 14.6 I SVOLVÆR I FORBINDELSE MED 
SAMHANDLINGSKONFERANSEN. 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Flakstad kommune 
Moskenes kommune 
Vestvågøy kommune 
Vågan kommune 
Deltakerne 
Klinikksjefene NLSH 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
10.05.2016 

  
Referat fra erfaringsmøte med kommunene i Lofoten - 9.5.2016 
 
Sted: Nordlandssykehuset Lofoten 
Tid: 11:30 – 14:00 
 
Tilstede 
 
Flakstad kommune: Ole Bakkejord og Beathe Dømbe 
Moskenes kommune: Anne M. Erntsen 
Vågan kommune: Camilla Eide 
Vestvågøy kommune: Heidi Wiik, Mari Theigmann, Nils Olav Hagen, Wenche Bøe, Lars Pleym 

Ludvigsen, Hanne Straum Riise og Elizabeth Sandnes. 
Nordlandssykehuset: Berit Christiansen, Marie K. Jântti, Ketil Solvang, Hilde Svartsund, Vigdis 

Lorentzen, Merete Breivik, Berit Skjørshammer, Sissel Juliussen, Ian 
Dawson, Stian Molvik og Steinar Pleym Pedersen 

 
 
Agenda: 
 
 

1. Mål for samhandlingsarbeidet 2016 
2. Hovedfokus denne gang er kvalitet i elektronisk varsling. Gjennomgang av gode og årlige/mindre gode 

PLO-meldinger. (NLSH – Vågan og Vestvågøy m eksempler) 
3. Avviksmeldinger – status  pr. 1.5.16. Hvordan håndteres avvik i NLSH. Erfaring fra kommunene 
4. Innkomne saker fra kommunene (ingen)/kommunerunden 
5. Utskrivningsklare døgn pr. 1.4.16 

   
 
Sak 1 
 
Det vises til vedlagte power point som også ble vist i møtet. 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



Sak 2 
 
Definert som «hovedsak» denne gang. 
 
Vågan og Vestvågøy, samt Nordlandssykehuset var utfordret til å finne fram to gode og to 
mindre gode eksempler på PLO-meldinger. 
 
Disse ble gjennomgått og det er stor enighet om at meldingene som går mellom instansene må 
være presise og ha et innhold som ivaretar nivåenes behov for videre oppfølging. 
 
En konkluderte med at vedlagte «utskrivningsmelding» fra NLSH kan være en god mal, og 
avdelingene/postene på sykehuset oppfordres til å se på denne som et godt eksempel. 
 
M.h.t. vurdering av pasientenes funksjonsnivå, nytter kommunene og helseforetaket ulikt 
vurderingsskjema (IPLOS og Bartel).  
 
Fra sykehusets side er det behov for disse vitale opplysningene ved innleggelse: 
 

• Tidligere sykdommer 
• ADL-funksjon – skriftlig – ikke IPLOS 
• Medikamentliste 
• Kognitiv funksjon 
• Ernæringsfokus 

 
Konklusjon:  
 
Både sykehuset og kommunene er i alle hovedsak fornøyde med kvaliteten på PLO-varslingene 
og den elektroniske samhandlingen. Den suppleres også med telefonisk kontakt. 
 
Sak 3 
 
Det vises til power pointen. 
 
Brukerutvalget og Overordnet samarbeidsorgan har gjort følgende vedtak: 
 
BU: 
 

1. Det vises til forskrift og tjenesteavtale nr. 5 som klart forplikter NLSH til å sende med epikriser ved 
utskrivning til aktuell instans i kommunen dersom pasienten skal ha oppfølging. 

2. Brukerutvalget mener at  manglende/mangelfull epikrise/tilsvarende dokument mangler ved 
utskrivning er en åpenbar trussel for pasientsikkerheten  til pasienter som skal ha kommunal 
oppfølging..  

3. Brukerutvalget ber adm.dir bidra slik at dette problemet løses raskt. 
 

OSO: 
 

Det vises til forskrift og tjenesteavtale nr. 5 som klart forplikter NLSH til å sende med epikriser 
ved utskrivning til aktuell instans i kommunen dersom pasienten skal ha oppfølging. 
 
Dersom epikrise ved utskrivning ikke er klar, skal ikke pasienten sendes ut av sykehuset og 
kommunene skal ikke ha noen betalingsplikt for døgn pasienten blir liggende pga manglende 
epikrise ved utskrivning. 
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Klinikkene vil ha tilsendt månedlige avviksmeldinger som angår klinikken. Sendes klinikksjef. 
 

 
Avvik knyttet til brudd på tjenesteavtaler/forskrift er redusert, utfordringen for helseforetaket er 
oppfølging av kravet om minimum EVU ved utskrivning. 
 
Det er betydelig fokus på dette, jfr. forannevnte vedtak i BU og OSO.  
 
Det kan til tider være vanskelig å «spore opp» hvilke pasienter et avvik evt. gjelder. Det kan 
skyldes flere ting, blant annet at avvik blir liggende lenge før det sendes. I tillegg kan manglende 
opplysninger om hvem pasient er og hvor pasient har vært i sykehuset. 
 
Det oppfordres til å sende avvik så raskt som mulig etter at hendelse/avvik er kjent. 
 
Steinar sjekker om skrivetjenesten kan opplyse om NPR-nummer. Det vil bidra til lettere 
gjenkjenning. 
 
 
Konklusjon:  
 
Det er enighet om at avviksmeldinger, eller forbedringsmeldinger bidrar til forbedring.  
 
Sak 4 
 
Det var ikke kommet inn eksplisitte saker fra kommunene. 
Imidlertid ble det en god debatt omkring temaet fagutvikling, veiledning og opplæring. 
 
Både kommunene og sykehuset jobber kontinuerlig med dette, og det er åpenhet i forhold til 
deltakelse hos hverandre. 
 
Økonomi kan være et hinder for deltakelse. 
 
Inviter gjerne hverandre til faglige forum, eller faglige undervisningsbolker. 
 
Primærhelsemeldingen vil utfordre både kommunene og sykehuset hva angår de foreslåtte 
endringene innen rus/psykiatrifeltet. 
 
Det ble minnet om at årets Samhandlingskonferanse i Svolvær 14. og 15. juni har nettopp 
rus/psyk som hovedtema. 
 
Kommunene og sykehuset er enig om at best mulig forberedelse er viktig. For å bidra her vil 
samhandlingsavdelingen invitere til en faglunch rett over sommeren hvor Primærhelsemeldingen 
og endringer innen rus/psyk blir hovedtema. 
 
 
Sak 5 
 
Det vises til power point og for øvrig de kommentarer som ble gitt i møtet. 
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Generell oppsummering 
 
Møtet ble gjennomført i god tone og med godt engasjement. Det er enighet om at disse møtene er 
nyttige og bør videreføres. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Deltakerne 
Kommunene 
Klinikksjefene 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
24.05.2016 

  
Referat fra ERFARINGSMØTE "indre Salten" - Fauske 23.5.16 
 
Sted: Fauske Helsetun 
Tid: 11:00 – 14:00 
Dato: 23.5.16 
 
Tilstede: 
 
Saltdal kommune:  Margrethe Spørck, Helene Lyngseth og Omar Aardal 
Fauske kommune: Stein-Ole Rørvik, Hege Johansen, Solveig Pedersen, Hilde Sørensen, Nils-

Are Johnsplass, Snorre Johansen, Lene Gulstad, Gro Jørgensen, Marianne 
Eriksson og Kari Breimo 

Tysfjord kommune: Morten Aspaas 
Hamarøy kommune: Torodd Gustavsen 
Steigen kommune: Sissel Grimstad og Mona Rist Nystad 
Sørfold kommune: Laila Furre 
Nordlandssykehuset: Stian Molvik, Per Bjarøy, Ian Dawson, Kathrine Svendsen, Camilla 

Steinvik, Hege Kristin Johansen og Steinar Pleym Pedersen 
 
 
Agenda: 
 
 

1. Mål for samhandlingsarbeidet 2016 
2. Hovedfokus denne gang er kvalitet i elektronisk varsling. Gjennomgang av gode og 

årlige/mindre gode PLO-meldinger. (NLSH – Fauske kommune m. gode/mindre gode 
eksempler) 

3. Avviksmeldinger – status  pr. 1.5.16. Hvordan håndteres avvik i NLSH. Erfaring fra 
kommunene 

4. Fra «Perm til PAD» 
5. Aktuelle saker fra kommunene 

 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf  76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



Sak 1 
 
Det vises til vedlagte «foiler» som ble gjennomgått.  
 
Sak 2 
 
Fauske kommune v. Solveig Pedersen og enhetsleder Camilla Steinvik fra medisinsk klinikk 
hadde forberedte innlegg hvor en viste til «gode og litt mindre gode» måter den elektroniske 
varslingen blir benyttet på.  
 
Steinvik fra NLSH viste frem 2 innleggelsesrapporter. En innleggelsesrapport som inneholdt en 
grundig funksjonsbeskrivelse i tillegg til en IPLOS vurdering. Den andre innleggelse rapporten 
var et eksempel på en rapport som innehold lite opplysninger om pasienten, uten å benytte 
fritekstfelt.  
 
Fauske kommune viste frem eksempel på gode og mindre gode Helseopplysninger som var sendt 
som vedlegg til melding om utskrivelsesklar pasient.  
 
(Eksemplene fra Fauske kommune vedlegges). 
 
Momenter som ble drøftet: 
 

• Viktig at meldingene har presisjon- det vil si at de har aktuelle opplysninger for aktuell 
pasient 

• Ved utskrivning fra s.huset av kjent pasient; hva er da nytt og viktig for kommunen å vite 
om 

• IPLOS registreringen er vanskelig for sykehuset å skjønne. Det er viktig at fritekstfelt 
benyttes i innleggelsesrapporten slik at man kan motta en grundigere beskrivelse av 
sykepleieopplysninger. En god funksjonsbeskrivelse er særlig viktig, spesielt for særlig 
syke og krevende pasienter med flere diagnoser og hjelpebehov.  

• Viktig at kognitive funksjoner blir beskrevet også 
• Dersom pasient har behov for ergoterapi, er det svært positivt om kontakt opprettes i god 

tid før utskriving 
• Hjelpemiddelsentralen er en viktig instans i mange pasientforløp – kanskje sentralen kan 

inviteres til neste møte ? 
• Ikke send innleggelsesrapport til sykehuset før kommunen har mottatt melding fra aktuell 

avdeling/post. Dette vil bli mulig, NLSH jobber med å få dette på plass. 
• Husk at telefonen også er et tilgjengelig verktøy 
• Det elektroniske meldingssystemet er en stor forbedring og letter dialogen mellom 

kommunene og sykehuset.  
• Sykehuset er også i hovedsak fornøyd med bruken av meldingene, 
• Problemet er at sykehuset ved noen tilfeller ikke sender helseopplysninger samtidig med 

melding om utskrivningsklar pasient. Dette gjør det vanskelig for kommunene å starte 
planlegging av mottak av pasienter.  
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Sak 3 
 
Det vises til vedlagte foiler som viser avvikstyper i regionen. I tillegg ble  nyetablerte interne 
rutiner i NLSH gjennomgått: 
 

• Hver måned skal klinikksjefene orienteres om avvik knyttet til egen klinikk 
• Hver måned skal klinikksjefene orienteres om hvor mange epikriser som mangler ved 

utskriving 
 
Generelt kan en si at det nu kan være en liten dreining i innholdet av avviksmeldingene. Fra å ha 
hovedfokus på system- og avtaleavvik, kan det se ut som om de mer tenderer mot kliniske avvik. 
 
Avvik skal sees på som forbedringstiltak og partene oppfatter hverandre til aktivt bruk. 
 
 
Sak 4 
 
Helene Lyngseth og Stein Ole Rørvik gikk gjennom prosjektet «>Fra perm til PAD». Se vedlagte 
foiler. 
 
Har vært et prosjekt i Fauske og Saltdal kommune. 
 
Utprøvingen synes å være rimelig ferdig og det er stor entusiasme på å ta dette i bruk. 
 
Motto: få bort permer, skriv, meldinger og inn på Ipad/Iphone. 
 
Ønsker å pilotere i annen/andre kommuner. 
 
Hamarøy kommune signaliserte interesse. 
 
Sak 5 
 
Det ble registrert en liten, men viktig misforståelse å oppklare knyttet til varslingsreglene for 
utskrivningsklare pasienter.  
Reglene for varsling reguleres av egen forskrift og Tjeneste avtale nr. 5 
 
Tjenesteavtalens formulering: 
 

• Varsling til kommunen om innlagt pasient etter forskriftens § 8 skal fortrinnsvis skje 
døgn- og ukekontinuerlig mellom kl. 08:00 – 15:30. 

• Varsling til kommunen om utskrivningsklar pasient etter forskriftens § 10 skal 
fortrinnsvis skje døgn- og ukekontinuerlig mellom kl. 08:00 – 14:30. 
 

Det er den enkelte kommune som må sørge for at meldinger blir lest/mottatt. 
 
Mye arbeid både i kommuner og sykehuset når det oppstår uenighet om betalingsplikt for 
pasientdøgn. Store forsinkelser er registrert i sykehuset. Dette påfører begge parter unødig 
arbeid. 
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Sykehuset bes administrere slik uenighet på hurtigst mulig måte. Der det er klart at betaling ikke 
skal skje, bør/må sykehuset sørge for at faktura ikke blir sendt ut. 
 
Det er viktig at kommunene registrerer sine avvik også i forhold til hvilken klinikk/post det 
gjelder. Hvis ikke er det vanskelig for sykehuset å finne ut av det, og forbedringer/lukking avvik 
vanskeliggjøres. 
 
Begrepet utskrivningsklar pasient ble også drøftet. Det er ingen uenighet om at utskrivningsklar 
er basert på en individuell medisinsk vurdering. Det som aktualiserer denne drøftingen er 
spørsmålet om pasienten automatisk da er overføringsklar til kommunen. Det ble i denne 
debatten vist til vedtak både i Brukerutvalget og i OSO. 
 
Følger ikke elektronisk epikrise og sykepleierrapport med, mener en pasienten ikke er 
overføringsklar.  
 
 
Oppsummering: 
 
Erfaringsmøtet er et viktig forum. 
Svært viktig at sykehusets representanter tar med seg erfaringene/referatet fra møtet for intern 
gjennomgang. 
 
Nytt møte senhøstes! 
 
God sommer. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Deltakerne 
Kommunene 
Klinikksjefene 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
24.05.2016 

  
Referat fra ERFARINGSMØTE - "ytre Salten" - Bodø - 24.5.16 
 
Sted: Nordlandssykehuset Bodø 
Tid: 12:30 – 15:00 
Dato: 24.6.16 
 
Tilstede 
 
Bodø kommune: Mona Karlsen, Kirsten Willumsen, Liv Beate Sælø, Trond Skårn, Mona K. 

Karlsen ogTurid Rødfjell 
Meløy kommune: Geir Inge Hansen 
Gildeskål kommune: Anne Grete Mosti 
Beiarn kommune: Ørjan Kristensen og Elisabeth Lilleng 
Røst kommune: Åse Munkvold 
Nordlandssykehuset: Ragnhild Pedersen, Nina Jensen, Ian Dawson, Stian Molvik, Camilla 

Steinvik, Katrine Svendsen, Birgitte Cetin og Steinar Pleym Pedersen 
 
 
Agenda: 
 
 

1. Mål for samhandlingsarbeidet 2016 
2. Hovedfokus denne gang er kvalitet i elektronisk varsling. Gjennomgang av gode og 

årlige/mindre gode PLO-meldinger. (NLSH – Bodø/Gildesål kommune m. 
gode/mindre gode eksempler) 

3. Avviksmeldinger – status  pr. 1.5.16. Hvordan håndteres avvik i NLSH. Erfaring fra 
kommunene 

4. Fra «Perm til PAD» 
5. Aktuelle saker fra kommunene 

 
 
 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf  76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



Sak 1 
 
Det vises til vedlagte «foiler» som ble gjennomgått.  
 
Sak 2 
 
På grunn av en misforståelse (min feil !) hadde «bestillingen» knyttet til kommunal forberedelse 
ikke blitt gjort. 
 
 Enhetsleder Camilla Steinvik fra medisinsk klinikk hadde forberedt innlegg hvor en viste til 
«gode og litt mindre gode» måter den elektroniske varslingen blir benyttet på.  
 
Hun viste frem 2 innleggelsesrapporter. En innleggelsesrapport som inneholdt en grundig 
funksjonsbeskrivelse i tillegg til en IPLOS vurdering. Den andre innleggelse rapporten var et 
eksempel på en rapport som innehold lite opplysninger om pasienten, uten å benytte fritekstfelt.  
 
Eksemplene vedlegges. 
 
Det ble en god drøfting i «fri tekst» og følgende momenter ble drøftet: 
 
 

• Viktig at meldingene har presisjon- det vil si at de har aktuelle opplysninger for aktuell 
pasient 

• IPLOS registreringen er vanskelig for sykehuset å skjønne. Det er viktig at fritekstfelt 
benyttes i innleggelsesrapporten slik at man kan motta en grundigere beskrivelse av 
sykepleieopplysninger. En god funksjonsbeskrivelse er særlig viktig, spesielt for særlig 
syke og krevende pasienter med flere diagnoser og hjelpebehov.  

• Viktig at kognitive funksjoner blir beskrevet. 
• Dersom pasient har behov for ergoterapi, er det svært positivt om kontakt opprettes i god 

tid før utskriving 
• Hjelpemiddelsentralen er en viktig instans i mange pasientforløp – kanskje sentralen kan 

inviteres til neste møte ? 
• Husk at telefonen også er et tilgjengelig verktøy 
• Det elektroniske meldingssystemet er en stor forbedring og letter dialogen mellom 

kommunene og sykehuset.  
• Samhandlingsmøter kan være svært nyttig, men inviterte kommuner har ikke møtt. 
• Sykehuset er også i hovedsak fornøyd med bruken av meldingene, 
• Problemet er at sykehuset ved noen tilfeller ikke sender helseopplysninger samtidig med 

melding om utskrivningsklar pasient. Dette gjør det vanskelig for kommunene å starte 
planlegging av mottak av pasienter.  

• Erfarer at epikriser som kommer til kommunen lenge etter utskriving inneholder forslag 
til omsorgsnivå i kommunene. Det skal ikke shusets leger antyde.  En kan formidle 
pasient/pårørendes ønsker. 

• Registrert veldig sen utskriving av pasienter. Ulike årsaker. Bør unngås. 
• Hva med pasienter som skrives ut og som ikke har penger til egenandel skyss/reise ? 

Steinar sjekker om det finnes avtaler mellom NLSH og Nordland taxi. 
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«Huskeliste neste møte:»  
 

• Vurdere å invitere hjelpemiddelsentralen 
• Vurdere å invitere pasientreiser 
• Sende ut agenda på forhånd 
• Medisinske forbruksvarer – helseforetakets anbefalinger har kostnadsside for 

kommunene. Hvordan samarbeide her. 
 
Sak 3 
 
Det vises til vedlagte foiler som viser avvikstyper i regionen. I tillegg ble  nyetablerte interne 
rutiner i NLSH gjennomgått: 
 

• Hver måned skal klinikksjefene orienteres om avvik knyttet til egen klinikk 
• Hver måned skal klinikksjefene orienteres om hvor mange epikriser som mangler ved 

utskriving 
 
Generelt kan en si at det nu kan være en liten dreining i innholdet av avviksmeldingene. Fra å ha 
hovedfokus på system- og avtaleavvik, kan det se ut som om de mer tenderer mot kliniske avvik. 
 
Avvik skal sees på som forbedringstiltak og partene oppfatter hverandre til aktivt bruk. 
 
 
Sak 4 
 
Ørjan Kristensen gikk gjennom prosjektet «Fra perm til PAD». Se vedlagte foiler. 
 
Har vært et prosjekt i regi av 7 kommuner i indre Salten. 
 
Utprøvingen synes å være rimelig ferdig og det er stor entusiasme på å ta dette i bruk. 
 
Motto: få bort permer, skriv, meldinger og inn på Ipad/Iphone. 
 
Ønsker å pilotere i annen/andre kommuner. 
 
Ørjan inviteres til å informere under erfaringsmøtet i Vesterålen 3. juni. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 14. juni 2016 
 
 
Sted : Svolvær – Thon Hotell 
 
 
Tidspunkt:  08:30 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 
ref.:2015/2726 
/SPP 

Si
de  1 



Tilstede:  Innkalt 

  

  

Adm. direktør Paul Martin Strand X 

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune (Leder) X 

  
Øvrige kommunale medlemmer  

Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune F 

Ole Morten Teigan, rådmann Hadsel kommune F 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune X 

Solveig Nilsen, kommuneoverlege Flakstad kommune X 

Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune F 

Anne Grete Mosti, Gildeskål kommune X 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune X 

Nils Are Johnsplass, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune X 

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psyk.klinikken X 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin X 

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse X 
Harald Stordahl, klinikksjef Pre-hospital klinikk X 

Markus Jântti, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten X 

Gro-Marith Villadsen, medisinsk klinikk, Vesterålen X 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann X 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Karina Hjerde, LO F 

Mai Britt Allstrin F 

Gry Berit Alveness, LO X 

  

KS  
  

Guri Moen Lajord X 

  

Andre  

  

  

Jan Dag Ottemo, Vågan kommune (sak 27/2016)  

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten  
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Agenda: 
 
23/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
24/2016 Godkjenning av referat fra møtet 13.4.16 
25/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
26/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan. Prosess i Nordlandssykehuset 
27/2016 KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, pågående arbeid, utfordringer og 

oppgaver framover. 
28/2016 Revidering av tjenesteavtalene – statusrapport fra KSUet 
29/2016 Referat/oppsummering fra erfaringsmøtene med kommunene vår 2016 
30/2016 Læringsnettverk gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
31/2016 Administrerende direktør orienterer muntlig 
32/2016 Organisering av DPS – etteranmeldt sak 
33/2016 Referater 
 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
23/2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

24/2016 Godkjenning av referat fra møtet 13.4.16 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Referatet fra møtet 13.4 godkjennes 
 

25/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Som kommunal representant til arbeidsgruppa som skal utarbeide en regional 
plan for eldreomsorg velges  Elsa Kummerdal, Bodø kommune med  Berit 
Didriksen, Øksnes kommune som vara. 

26/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan. Prosess i Nordlandssykehuset 
 
 
Enstemmig  

 
Vedtak: 
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1. OSO får ny orientering i neste møte 12. september. 
2. For øvrig tas informasjonen om prosess til orientering. 

27/2016 KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, 
pågående arbeid, utfordringer og oppgaver framover. 
 
Saksbehandler: Guri Moen Lajord, KS 
 
Orientering ved Jan Dag Ottemo, koordinator KomUT nordre Nordland. 
  
Enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
2. OSO ber om at informasjon om KomUt gis i høstens erfaringsmøter. 

 
 
 

28/2016 Revidering av tjenesteavtalene – statusrapport fra KSUet 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. OSO slutter seg til behandlingsprosedyren for revidering av Overordnet 
samarbeidsavtale og de øvrige13 tjenesteavtalene. 

2. OSO anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å vedta revidert 
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr. 1. 

3. OSO er innforstått med at Overordnet samarbeidsavtale kan bli gjenstand for 
nye behandling i OSO. Dette avhenger av evt. henvisninger som måtte ble 
anbefalt/vedtatt i de øvrige tjenesteavtalene. 

 
 

29/2016 Erfaringsmøte med kommunene – vår 2016 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO betrakter erfaringsmøtene som gjensidige viktig i samhandlingsarbeidet, 
og ber om at både kommunene og helseforetaket bruker de punktvise 
merknadene i eget forbedringsarbeid. 

 
 
 

30/2016 Læringsnettverk gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 
 

1. OSO støtter satsingen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» og 
etablering av læringsnettverk i Salten/Lofoten/Vesterålen. 

2. OSO oppfordrer kommunene og helseforetaket til å delta i læringsnettverket. 

 
31/2016 Administrerende direktør informerer/orienterer muntlig 

 
Enstemmig 
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Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering 
 
 
 

32/2017 Organisering av DPS 
 
Saken ble lagt fram som tilleggssak. 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 

33/2016 Referater 
 

1. Utskrivningsklare døgn pr. 1.5.16 
2. Utskrivningsklare døgn pr. 1.6.16 (ettersendes) 
3. Samhandlingsavvik pr. 30.4.16 
4. Fagdag for leger i Lofoten – vår 2016 – program 
5. Brev til regionrådene – dialog 
6. Klinikksjefene – oppfølging av OSO-saker 
7. Helsedirektoratet – program besøk Lofoten 24.5.16 

 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
 

  

  

Side 5 av5 



Sykehuset (Flere elementer)

Sum av Ant_dogn ÅR Periode

2015
hittil
2015 2016 hittil
2016

Kommune jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16

ANDØY 29 2 31 5 5 5 Manglende transport
BEIARN 1 1 2
BODØ 97 80 38 29 244 9 12 15 3 39
BØ 1 1 8 4 3 4 19 11 Manglende transport
FAUSKE 13 1 3 11 28 29 38 18 6 91
GILDESKÅL 12 3 15 2 8 0 10 1 Manglende varsel
HADSEL* 1 3 3 7 42 10 2 20 74 5 Manglende transport
HAMARØY 1 2 3 1 1

MELØY 28 39 49 54 170 32 36 41 12 121 2
1 for manglende tranport
1 for sen varsel

MOSKENES 1 1 1 1

RANA 3 3 1 1 1 Manglende transport
RØST 2 2 1 1 2 4 1 Manglende transport
SALTDAL 2 1 3 3 2 1 6
SORTLAND 1 1 1 7 8
STEIGEN 1 1 4 2 2 8 1 Manglende transport
SØRFOLD 1 1 2
TYSFJORD 3 2 5 1 3 1 8 13
VESTVÅGØY 1 8 14 23 1 4 1 1 7
VÆRØY 1 1

VÅGAN 3 2 1 6 3 1 1 5 1 Manglende transport
ØKSNES 0 0 1 3 2 1 7
VEFSN 2 2
Totalsum 190 140 118 103 551 133 123 97 67 420 28

Hvorav 
døgn som

ikke 
faktureres Kommentarer





















FAGDAG LOFOTLEGER  - vår 2016 
 

PROGRAM 
 
14:00 – 14:30  Velkommen  – kaffe og noe å spise  
 
 
14:30 – 15:00  Om kirurgi generelt i Lofoten – og varicekirurgi/metoder spesielt 

v. avdelingsoverlege Peter Glesk 
 
15:00 – 15: 30 Oppfølging av ”first responder” ved ulykker og akutte dødsfall. 

Felles rutiner? 
   v. kommuneoverlege Jan Håkon Juul, Vågan 
 
15:30 – 15:45 Utredning inkontinens hos kvinner – nytt opplegg – spørreskjema 

til pas før polkl.time 
v.  urosykepleier Tina Karlsson 
 

15:45– 16:00 Plenum 
 
16:00 – 16:20 Pause – m. kaffe og vaffel ! 
 
16:20– 17:15 Behandling av langvarige smertetilstander i Norge. 
 (noen resultater fra en doktoravhandling)  

v. Turnuslege  Andreas Mellbye , Vestvågøy kommune 
 
17:15 – 18:00 Transport av psykisk syke som skal innlegges på tvang. Rutiner i 

Lofoten 
  
 v.  avdelingsleder Psykisk helse og rusklinikken Desirèe Skjerpen 

Høgmo og Irene Flatvoll Pedersen 
 
18:00 – 18:15 Plenumsdrøfting 
  
18:15– 18:40 Pause – m. kaffe og vaffel ! 
 
 
18:40 – 19:40 Blodsykdommer med spesielt vekt på lymfomkontroller i 

samhandling sykehus og fastlege – samt pakkeforløp for kreft 
innafor hematologi. 

  
 v.  overlege Randi Fykse Hallstensen 
 
19:40 – 20:10 Praksiskonsulentens halvtime 

v.  Erik Martinsen 
  

 
20:15 Middag – sosialt samvær. Nyvågar 
 
 



 

 
Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Lofotrådet 
postmottak@lofotradet.no 
Salten regionråd 
regionradet@salten.no 
Vesterålen regionråd 
postmottak@vestreg.no 
 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2726/SPP 
 

Dato: 
25.04.2016 

  
Regionrådet - gjensidig informasjon/dialog med Nordlandssykehuset 
helseforetak 
 
Overordnet samarbeidsorgan(OSO) for kommunene og Nordlandssykehuset gjorde i sak 20/2016 
slikt vedtak: 
 
 
 

1. OSO viser til evalueringsrapporten og tolker den dithen at det er tilfredshet med 
årets dialogmøte. 

2. For å bedre løpende dialog med kommunesiden tilbyr OSOs leder, leder av 
samhandlingsavdelingen og regional OSO-representant seg å møte i det enkelte 
regionråd for gjensidig informasjonsutveksling. 

 
OSO arrangerer årlig et dialogmøte og programmet utarbeides av en liten partssammensatt 
gruppe. 
 
I årets møte kom det fram behov for en styrking av dialogen med kommunene. Det ble ikke 
konkretisert hva som ligger i det. 
 
OSOs leder, Nils Olav Hagen ønsker å bidra i dette arbeidet. 
 
I samarbeid med undertegnede «inviterer» vi oss til regionrådet. 
 
I første omgang kanskje til sekretariatet for å drøfte hvordan vi best mulig skal komme i dialog. 
 
 
Vi tillater oss å be dere vurdere om dette kan være hensiktsmessig? 
 
Svar gjerne til: 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 

mailto:postmottak@lofotradet.no
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Steinar.pleym.pedersen@nlsh.no 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Nils Olav Hagen 
Leder OSO 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Klinikksjefene 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2726/SPP 
 

Dato: 
19.04.2016 

  
OSO-saker  fra møtet 13.4.16 
 
Viser til vedlagte referat fra OSO-møtet 13.4.16. 
 
Se særlig sakene  18 og 19. 
 
Mht sak 18 står jeg selvsagt til rådighet dersom dere tenker endringer av ulik karakter hvor det 
kan være usikkerhet om vi bør varsle/drøfte med kommunen (e). 
 
Mht sak 19 er det fortsatt melding om manglende epikrise eller tilsvarende 
dokument/informasjon ved utskrivning. 
 
OSO kan ikke beslutte at betalingsplikt opphører, men vi må ta dette som et sterkt signal fra 
kommunene. 
 
Ta også her gjerne kontakt om dere trenger mer info. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf  76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



























































NOTAT TIL OSO: 
ORGANISERING AV DPS-ENE I PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN I NLSH 
 
 

1 Innstilling til konklusjon 
 
Organisasjonsmessige justeringer er ønsket i PHR-klinikken for å skape et mer likeverdig og 
robust tjenestetilbud til pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet i 
Nordlandssykehuset. Prosjektgruppen som har utredet saken foreslår å slå sammen de tre 
DPS-avdelingene til en felles DPS-avdeling, med et flertall for en seksjonering basert på 
funksjoner. Administrerende direktør ønsker imidlertid å etablere en modell med to DPS-
avdelinger hvor Lofoten og Vesterålen DPS slås sammen til ett DPS LoVe, med en 
avdelingsleder med kontorsted Lofoten eller Vesterålen. Ved slik sammenslåing vil hvert av 
DPSene i Nordlandssykehuset fylle krav til DPSene jfr nasjonale og regionale føringer og 
oppdrag. 
 
 

2 Bakgrunn 
 
Prosjekt ”Et felles DPS” ble iverksatt med bakgrunn i at Nordlandssykehusets tre DPS-er er 
svært ulike og har ulike utfordringer. Vi har ett komplett, differensiert DPS i Salten og to lite 
robuste og sårbare DPS i Lofoten og Vesterålen. Sårbare av ulike årsaker; ett med 
tilsynelatende tilstrekkelig med spesialister men uten døgnenhet og et med døgnenhet, men 
uten tilstrekkelig med fast ansatte spesialister. Utgangspunktet for prosjektet var å utrede 
hvorvidt en kunne etablere et mer robust tjenestetilbud og en mer optimal utnyttelse av de 
felles ressurser, til beste for pasientene i Nordlandssykehuset, ved å etablere en DPS-avdeling. 
Prosjektet har ikke som formål å endre på tjenestetilbudet til pasientene, men å vurdere om 
endring av organisatoriske og styringsmessige forhold kan gi bedre kvalitet, tilgjengelighet og 
en mer likeverdig behandling for pasientene, innenfor rammen av de ressursene en rår over.  
 
Saken er nevnt flere ganger i styresaker, som sak 104/2014 og budsjett 2015 og 2016. 
Prosjektgruppens rapport ble lagt fram høsten-15 men Administrerende direktør valgte 
imidlertid å avvente framlegg av Nasjonal helse- og sykehusplan før saken ble lagt fram for 
behandling i styret. Saken legges også av denne grunn fram som orienteringssak for OSO. 
 
Både den nasjonale helse- og sykehusplanen og den regionale planen for psykisk helse og 
TSB framholder at det vil være utfordringer for de minste DPSene å inneha spesialisert 
kompetanse på alle de områder som de nevnte planverkene lister opp som basiskompetanse og 
det understrekes at to eller flere DPSer må kunne ha formell samordning/styring for å oppnå 
en hensiktsmessig funksjons- og arbeidsfordeling og tilstrekkelig kompetanse.  
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Prosjektgruppen fikk følgende mandat: 
 
Gruppen skal skissere mulige modeller for en felles DPS-avdeling i Psykisk helse- og 
rusklinikken. Prosjektgruppen skal vurdere fordeler og ulemper med ulike modeller for å 
organisere Lofoten, Vesterålen og Salten DPS som ett felles, velfungerende og robust DPS i 
NLSH, og gi en anbefaling.  I sitt utredningsarbeid skal arbeidsgruppa se på forhold som:  
• spesialistrekruttering og bruk av spesialister  
• vaktordninger 
• felles vurderingsteam og inntak 
• bruk av døgntilbud 
• ledelsesnivå og ledelsesorganisering 
• geografiske avstander 
• konsekvenser av ulike endringer og tiltak  
 
Det skal gjennomføres risikovurderinger. 
 
Arbeidsgruppen har bestått av to representanter fra hver av de tre DPS’ene, 3 tillitsvalgte, 
klinikkverneombudet og to brukerrepresentanter. Prosjektleder har vært Ragnhild Skålbones, 
HR-avdelingen. 
 
Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
beskriver hva et velfungerende DPS er. Prosjektgruppa har definert robust som «uknuselig», 
som tåler sykdom, ferieavvikling, permisjoner, vakanser med mer. Det bør være rom for 
lokale tilpasninger, men tilbudet skal til enhver tid være faglig forsvarlig og fylle 
kvalitetskrav. Prosjektgruppen har anbefalt at det bør være lege- og psykologspesialist ved 
hver behandlingsenhet for å sikre faglig forsvarlighet. 
 
Enhetene må være robuste og store nok til at enhetsleder har handlingsrom, med stedlig 
ledelse på enhetsnivå. For hver organisatoriske enhet skal det etter spesialisthelsetjenesteloven 
§ 3-9 være én leder som har det overordnede og helhetlige ansvaret for virksomheten i 
enheten, både administrativt og faglig, jfr rundskriv I-2/2013 Lederansvaret i sykehus.  
 
Blant fordelene med ett felles DPS fant prosjektgruppen at avdelingsledelsen vil få økt 
handlingsrom. Det er økt mulighet til å utvikle tjenestetilbudet i hele området i ønsket retning 
hva gjelder ressursfordeling mellom de ulike tjenestetilbudene. 
     
Felles avdelingsledelse med medisinskfaglige eller psykologfaglige rådgivere kan styrke 
fagutvikling, rekruttering, samarbeid og utdanning av spesialister. Ett felles DPS vil gjøre 
døgnbehandling på DPS-nivå tilgjengelig for alle, og gi økt mulighet til å dreie fra døgn til 
dag. Ved å gjøre spesialiserte tjenester tilgjengelig for alle pasienter i regionen vil man kunne 
oppnå et mer likeverdig tilbud. Bedre utnyttelse av DPS-ets samlede ressurser bør medføre 
kortere ventetider og færre fristbrudd. 
 
Blant ulempene finner man at geografisk avstand mellom avdelingsledelsen og enhetene kan 
by på utfordringer, også mht. lokale samarbeidspartnere. En slik organisering forventes å 
medføre mer reising og forutsetter at kommunikasjonsformer som Lync, telestudio og 
virtuelle møterom fungerer godt. 
 



Felles inntaksteam vurderes som en viktig faktor for at det skal bli likeverdige vurderinger og 
prioritering av henvisningene. En konkret plan for organisering av felles inntaksteam skal 
utarbeides nærmere når ny organisasjonsmodell er besluttet. 
 
Flertallet i prosjektgruppa (9 representanter, herav brukerrepresentantene og 
klinikkverneombud) anbefaler at dagens tre DPS-er slås sammen til ett og organiseres iht 
funksjonsmodellen med tre seksjoner. Mindretallet (4 representanter) anbefaler primært at 
dagens organisering med tre avdelinger opprettholdes, sekundært geografisk modell med tre 
seksjoner. Mindretallets begrunnelse ligger som vedlegg til rapporten fra prosjektgruppen. 
 

3 Administrerende direktørs vurdering. 
Utgangspunktet for dette prosjektet var å gi et bedre og mer likeverdig tjenestetilbud til 
pasienter i det psykiske helsevernet med behov for behandling på DPS-nivå. På bakgrunn av 
svært ulike tilbud i våre tre DPS i dag, har pasienter med behov for allmennpsykiatrisk 
behandling ulik tilgang på tjenester på grunn av de organisatoriske grenser vi har bygd opp. 
De tre DPSene er i dag preget av ulik ventetid, fristbrudd, ulik aktivitet og prioritering til 
tilbud. Det er også stor forskjell på ressurstilgang mellom de tre avdelingene. Det er videre 
slik at pr. i dag er det kun Salten DPS som er et fullverdig DPS med de funksjoner og 
tjenestetilbud som et DPS forventes ha.  
 
Siden prosjektgruppen la fram sin rapport pr. 01.10.15 har det foregått mye arbeid med 
forbedringer i forhold til samhandlingen i klinikken. Først og fremt har Lofoten DPS og 
Vesterålen DPS måttet samhandle betydelig mer om bruk av døgnplassene. Dette har bedret 
samarbeidsklimaet og fagmiljøene i Lofoten og Vesterålen er blitt bedre kjent med hverandre. 
Lofoten DPS har på grunn av høyt sykefravær ikke vært i stand til å gjennomføre utvidet 
åpningstid for det ambulante akutt teamet og legeberedskapen i Vesterålen og Bodø har måttet 
overta ansvar for akutte kriser for pasienter fra Lofoten. Det har også vært gjennomført et 
prosjektarbeid knyttet til utarbeidelsen av felles inntaksteam og prosedyrer. Dette arbeidet har 
ført fagmiljøene nærmere og det foreligger enstemmig anbefaling til felles inntaksteam for 
klinikken fra gruppen. 
 
I lys av de nasjonale føringer samt forslag til regional plan for psykisk helsevern og TSB 
finner administrerende direktør at det vil være fornuftig i første omgang å organisere Lofoten 
og Vesterålen i en DPS-avdeling. De er hver for seg for sårbare og små og en felles styring vil 
medføre en mer robust DPS-avdeling. Denne avdelingen vil dermed inneha de funksjoner et 
DPS skal ha med døgn,- og dagbehandling, poliklinikk og ambulant virksomhet innenfor 
voksenpsykiatri og TSB.  
 
Administrerende direktør vurderer fortsatt at det vil kunne være tjenlig å etablere en felles 
DPS-avdeling. Jeg finner det imidlertid vanskelig i dag å be styret beslutte en såpass stor 
endring uten at vi som et første trinn prøver ut en modell med to avdelinger. Dette også for å 
imøtekomme innspill om at avdelingen ville hatt altfor stort opptaksområde med hele NLSHs 
opptaksområde. Den organisatoriske inndelingen i enheter innenfor de to avdelingene anses å 
være et administrativt ansvar for direktøren. Det synes imidlertid naturlig og riktig å legge til 
grunn prinsippene om å tilstrebe spesialistdekning i hver enhet for å skape en mer robust 
organisasjon og at alle ansatte skal ha en stedlig leder.  
 
Det foreslås at DPS LoVe etableres fra 01.09.16. Lofoten har pr i dag de største utfordringene 
både i forhold til spesialistdekning, beredskap og med høyt sykefravær. Vesterålen har en 



velregulert drift i sine to enheter, en døgnenhet og en poliklinikk med AAT, ledet av 
enhetsleder. Vi er ferdig med det store moderniserings- og omstillingsarbeidet i Vesterålen. 
Vesterålen DPS har også nylig klart å rekruttere 3 overleger siden prosjektgruppens rapport 
ble lagt fram.  
 
Adm.direktør ønsker at avdelingslederstillingen for DPS LoVe legges til enten Lofoten eller 
Vesterålen og at en av de stedlige enhetslederne i området som blir uten avdelingsleder 
tillegges stedlig lederfunksjon. Slik imøtekommer klinikken kravet om stedlig ledelse ved alle 
lokasjoner.  
 
Det forutsettes at klinikkens to DPS-avdelinger samarbeider tett og at tjenestetilbudet som er 
etablert i de to avdelingene kan benyttes av alle pasienter innenfor klinikkens opptaksområde. 
Det forutsettes også at det etableres et felles opptaksteam for DPSene for å sikre lik 
tilgjengelighet til allmennpsykiatriske tjenester.  
 
 
 
OSO bes om å ta saken til orientering.  
 
 



Overordnet SAMARBEIDSAVTALE 
 

1.  Parter 

Denne avtale er inngått mellom xxxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 

2. Bakgrunn 

Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-1 mfl. 
(helse- og omsorgstjenesteloven), jfr. lov om spesialisthelsetjenester § 2-1e, pålagt å inngå 
samarbeidsavtale. Ved inngåelse av denne overordnede samarbeidsavtalen og tilhørende 
tjenesteavtaler, oppfyller partene sin lovpålagte plikt til å inngå samarbeidsavtale.  

3.  Formål 

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om 
helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet 
til de tjenester som omfattes av avtalen.  
 
Samarbeidsavtalen skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale 
samhandlingsområder, og legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og 
helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres. 
 
Målet er at pasientene/brukerne skal oppleve at tjenestene:  
 

a) er faglig gode, samordnet og helhetlige, og preget av kontinuitet  
b) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå, og 

helseforetak 
c) ivaretar pasientenes og brukernes rett til medbestemmelse, informasjon og 

medvirkning 
 
Samarbeidsavtalen skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer og generelle 
bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder.  Samarbeidsavtalen fastsetter videre 
prosess for inngåelse av tjenesteavtaler mellom partene.   
 
Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om 
konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons- og 
veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av 
arbeidsgiveransvar. 
 
Betaling fra kommunen for utskrivningsklare pasienter er fastsatt i forskrifter til helse- og 
omsorgstjenesteloven.  
 
Tjenesteavtalene og retningslinjene etter denne samarbeidsavtale er vedlegg til 
samarbeidsavtalen, og er på samme måte som samarbeidsavtalen rettslig bindende mellom 
partene med mindre annet fremgår. 
Samarbeidet skal tuftes på en løsningsorientert tilnærming, samarbeid mellom helsepersonell 
og bruker/pasient, og et prinsipp om at pasientrelaterte avgjørelser tas så nært bruker/pasient 
som mulig.  
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Partene skal innhente brukererfaringer i arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene. 
Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et 
viktig fundament for samhandlingen.   

4. Virkeområde 

Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse- og 
ansvarsområder.  
 
Virkeområdet for samarbeidsavtalen er de områder hvor loven pålegger partene å inngå 
samarbeidsavtale, områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre, og hvor det derfor er 
behov for samordning mellom partene.  
 
Helseforetaket yter også tjenester til befolkningen i kommuner utenfor eget opptaksområde, og 
kommunen samhandler med andre helseforetak om behandlingstilbud. Partene er enige i at 
også samhandling mellom helseforetak i Helse Nord og kommuner i Helse Nord, utenfor 
helseforetakets opptaksområde, skal skje i henhold til den generelle delen av denne 
samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler og retningslinjer.   
 

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 

 
 
Ovennevnte punkter er fastsatt i egne tjenesteavtaler. Det er også inngått avtale om tilsetting av 
turnusleger (tjenesteavtale 12) og bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra 
spesialisthelsetjenesten, og ved innleggelse i sykehus (tjenesteavtale 13)  
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Partene kan også avtale rutiner/veiledere ved behov. 
 
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. 
 
 

6. Samarbeidsformer 

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. Minst en av representantene fra helseforetaket skal ha medisinsk faglig lederansvar 
og minst en av representantene fra kommunene skal være kommuneoverlege/fastlege. 
vedtektene for OSO følger som vedlegg til denne avtalen 

 

7. Plikt til gjennomføring og forankring 
Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av samarbeidsavtalen og 
tjenesteavtalene. 
Det skal opprettes en klar adressat i hver parts virksomhet som skal ha et overordnet ansvar 
for å veilede og bistå ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne. 
 
Partene plikter å gjøre samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene kjent for egne ansatte og 
brukere.  
Partene skal likeledes sikre medvirkning i de avtalte former for samarbeid. 
 
Partene har gjensidig informasjonsplikt ved endringer i rutiner, organisering, kapasitet og 
lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalene omfatter. For å avdekke dette skal 
det gjennomføres en risiko-og sårbarhetsanalyse.  
 
Partene skal sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte ansvarsområde i.h.h.t  de 
prosedyrer som er beskrevet i tjenesteavtalene. 
  
Partene skal bidra til forpliktende samhandling med fastlegene. Fastlegens ansvar og rolle har 
avgjørende betydning for oppfølging av avtalen. 
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8.  Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner  
 

Etter helse og omsorgstjenesteloven § 6-1, 2 ledd skal pasient- og brukererfaringer inngå i 
vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal også 
medvirke i forbindelse med utarbeidelse og endring av avtalen.  

Partene er enige i at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom 
brukerundersøkelser, brukerutvalget ved Nordlandssykehuset og aktuelle brukerråd i 
kommunen skal tillegges vekt. 

9.  Avvik 

Partene skal melde brudd på overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og 
samhandlingsrutiner som avvik til hverandre. Prosedyre for handtering av samhandlingsavvik 
utarbeides av OSO . 

10. Håndtering av uenighet - tvisteløsning 

I tilfelle motstrid om tvisteløsningsprosedyre mellom samarbeidsavtalen og tjenesteavtaler skal 
samarbeidsavtalen ha forrang.  
 
Eventuell tvist om betalingsplikten for utskrivningsklar pasient skal av partene, etter 
forutgående dialog mellom partene, hurtig bringes inn for sentral tvisteløsningsnemd.  Ved 
eventuell medhold for Nordlandssykehuset HF vil morarenter tilkomme fra forfallsdato for 
første faktura.  
 
Eventuelle krav fakturert på feil grunnlag og som kommunen har betalt, tilbakebetales med 
rente tilsvarende gjeldende morarente fra dato den er betalt til refusjonsdato. 
 
Dersom uenighet/tvist ikke blir løst gjennom forhandlinger skal partene bringe tvist inn for 
Nasjonal Tvisteløsningsnemnd. Ved innsending av sak til tvisteløsningsnemnda skal partene bli 
enige om hvorvidt nemndas avgjørelse skal være endelig. 
 
Dersom partene ikke ønsker at avgjørelse av Nasjonal Tvisteløsningsnemnd skal være bindende 
mellom partene kan tvist reises for de ordinære domstoler.  
 
Salten tingrett er verneting for tvist etter denne samarbeidsavtale og tjenesteavtaler.  

 

11. Mislighold 

Ved mislighold av avtalen eller vedleggene til denne, kan dokumentert tap som følge av 
misligholdet kreves dekket hos den misligholdende part.   
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12. Varighet, revisjon og oppsigelse 

Avtalen trer i kraft fra xxxxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.  
 
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper ut. 
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres, eller erfaringer tilsier behov for dette.  
Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtalene. 
 

13. Innsending av avtaler til Helsedirektoratet 

Etter at denne avtale er signert av begge parter, skal Nordlandssykehuset helseforetak iht. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 sende kopi av avtalen, herunder også tjenesteavtaler og 
retningslinjer til Helsedirektoratet. Dette skal skje innen én måned etter at avtalen er inngått, og 
senest én måned etter utgangen av frist fastsatt med hjemmel i § 6-3. 

 

14. Helseforetaksspesifikk del 

I de tilfeller pasienten har behov for ytterligere tiltak eller annen type hjelp i 
spesialisthelsetjenesten har spesialisthelsetjenesten en selvstendig plikt til henvisning internt. 
Spesialisthelsetjenesten  kan ikke sende pasienten tilbake til fastlegen for at denne skal foreta 
ny henvisningen til annen del av spesialisthelsetjenesten.   
 

 

15. Kommunespesifikk del 

 

Dato,        Dato,  

 

_______________________       _________________________ 

xxxxxxx  kommune v/ ordfører       Nordlandssykehuset helseforetak 

Side 5 av 5 
 













 

Presseprotokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/32-55/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713 

Sted/Dato: 
Bodø, 18./19.5.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 18. mai 2016 - kl. 19.30 

19. mai 2016 - kl. 8.00 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg  
 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
I forkanten av styremøtet orienterte seksjonsleder Jon Thomas Finnsson om psykisk 
helsevern/rus - den gylne regelen. 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Styresak 58-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 

 
Sak 58-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 59-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016 
Sak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet 

Saksdokumentene var ettersendt.  
Sak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat 
Sak 62-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk 

helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 
Sak 63-2016 Samhandlingsreformen – resultater/konsekvenser, oppfølging fra 

styremøte 28. oktober 2015 og 6. april 2016 
Sak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i foretaksgruppen, 

evaluering - oppfølging av styresak 8-2012 
Sak 65-2016 Virksomhetsrapport nr. 4-2016 

Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 
Sak 66-2016 Møteplan 2017 
Sak 67-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. 

styresak 105-2009/3 
 4. Ambulansestrukturen i foretaksgruppen - orientering, 

oppfølging av styresak 47-2016, sak B 
 5. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 
Sak 68-2016 Referatsaker 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 ad. sak om Nasjonal 

helse- og sykehusplan, mandat for det videre arbeidet 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
18. mai 2016 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk 
helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om Samisk 
helsepark - idé- og konseptfase for bygg for somatiske 
spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 5. Notat fra Sametinget av 13. mai 2016 ad. Sametingets 
tilbakemelding på Finnmarkssykehusets utkast til 
styringsdokument og mandat for Samisk helsepark 
Kopi av notatet ble lagt frem ved møtestart. 
 
 
 

 



 6. Brev fra Narvik Kommune v/ordfører Rune Edvardsen av 18. 
mai 2016 vedr. styresak 60-2016 Nasjonalt helse- og 
sykehusplan Mandat for det videre arbeidet 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Brev med vedlegg fra Jan Størmer, overlege røntgenavdelingen 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø av 18. mai 2016 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 69-2016 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 59-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. april 2016 

Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2016 godkjennes.  
 
 
Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for 

det videre arbeidet 
    Saksdokumentene var ettersendt. 

Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge til rette for at felles metodikk 

kan brukes i utrednings- og analysearbeidet, før utredningsarbeidet starter i 
helseforetakene. Videre ber styret om at det i samarbeid med helseforetakene 
utvikles et felles sett av variabler som helseforetakene bruker i analyser og som 
grunnlag for å utvikle en framtidig løsning. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å starte en prosess med å flytte mer av den elektive 

kirurgien i helseforetakene til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for 
derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF utreder organisering av og nivå på kirurgisk 
akuttberedskap ved Nordlandssykehuset Lofoten og Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik. Dette inkluderer utredning av fødetilbudet. 

 

 



4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at alle helseforetak utreder/beskriver 
organisering av stedlig ledelse som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir 
oppfylt. Det forutsettes at medbestemmelse ivaretas i tråd med hovedtariffavtalens 
bestemmelser. Etter at helseforetakene har utredet og styrebehandlet spørsmålet 
om stedlig ledelse, fremmes saken for styret i Helse Nord RHF. 

 
5. Styret forutsetter at medbestemmelse/medvirkning i arbeidet med 

utviklingsplanene i helseforetakene sikres i tråd med prinsippene i veilederen for 
arbeidet med utviklingsplaner. 

 
6. Frist for første tilbakemelding fra helseforetakene til Helse Nord RHF på status for 

det pågående utredningsarbeidet settes til 30. september 2016. 
 

7. Endelig frist for tilbakemelding fra helseforetakene, inkludert lokale høringer og 
styrebehandling settes til 25. november 2016. Det forutsettes at det er bred 
medvirkning fra lokalsamfunn, medarbeidere og brukere i prosessene, jf. veileder 
for arbeidet med utviklingsplaner. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge til rette for at felles metodikk 

kan brukes i utrednings- og analysearbeidet, før utredningsarbeidet starter i 
helseforetakene. Videre ber styret om at det i samarbeid med helseforetakene 
utvikles et felles sett av variabler som helseforetakene bruker i analyser og som 
grunnlag for å utvikle en framtidig løsning. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å starte en prosess med å flytte mer av den elektive 

kirurgien i helseforetakene til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for 
derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF utreder organisering av og nivå på kirurgisk 
akuttberedskap ved Nordlandssykehuset Lofoten og Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik. Dette inkluderer utredning av fødetilbudet. 

 
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at alle helseforetak utreder/beskriver 

organisering av stedlig ledelse som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir 
oppfylt. Det forutsettes at medbestemmelse ivaretas i tråd med hovedtariffavtalens 
bestemmelser. Etter at helseforetakene har utredet og styrebehandlet spørsmålet 
om stedlig ledelse, fremmes saken for styret i Helse Nord RHF. 

 
5. Styret forutsetter at medbestemmelse/medvirkning i arbeidet med 

utviklingsplanene i helseforetakene sikres i tråd med prinsippene i veilederen for 
arbeidet med utviklingsplaner. 

 

 



6. Frist for første tilbakemelding fra helseforetakene til Helse Nord RHF på status for 
det pågående utredningsarbeidet settes til 30. september 2016. 

 
7. Endelig frist for tilbakemelding fra helseforetakene, inkludert lokale høringer og 

styrebehandling settes til 25. november 2016. Det forutsettes at det er bred 
medvirkning fra lokalsamfunn, medarbeidere og brukere i prosessene, jf. veileder 
for arbeidet med utviklingsplaner. 

 
 
Styresak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og konseptfase for 

bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, 
styringsdokument og mandat 
Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idé- og konseptfasen for 

Samisk helsepark - bygg for somatiske spesialisthelsetjenester slik det fremgår av 
styringsdokumentet. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samisk medbestemmelse og 

medvirkning ivaretas ved utviklingen av tilbudet og organiseringen av Samisk 
helsepark. 

 
3. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 

vernetjenesten og brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF.  
 

4. Styret ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet 
legges frem for styret i Helse Nord RHF, når den er behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å søke en snarlig avklaring med Helse- og 

omsorgsdepartementet i hva som legges i Oppdragsdokumentets krav om det 
strategiske ansvaret for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i 
hele landet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idé- og konseptfasen for 

Samisk helsepark - bygg for somatiske spesialisthelsetjenester slik det fremgår av 
styringsdokumentet. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samisk medbestemmelse og medvirkning 

ivaretas ved utviklingen av tilbudet og organiseringen av Samisk helsepark. 

 



3. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF.  

 
4. Styret ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet 

legges frem for styret i Helse Nord RHF, når den er behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å søke en snarlig avklaring med Helse- og 

omsorgsdepartementet i hva som legges i Oppdragsdokumentets krav om det 
strategiske ansvaret for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i hele 
landet. 

 
 
Styresak 62-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling, idéfase - mandat 
Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idéfasen for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling slik det fremgår av styringsdokumentet. 
 

2. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om legge frem idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfasen, når den er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idéfasen for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling slik det fremgår av styringsdokumentet. 
 

2. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om legge frem idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfasen, når den er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
 

 



Styresak 63-2016 Samhandlingsreformen – 
resultater/konsekvenser, oppfølging fra 
styremøte 28. oktober 2015 og 6. april 2016 
Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og konsekvenser av 

samhandlingsreformen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med samhandlingsreformen i 

foretaksgruppen, herunder tiltakene som er foreslått i denne saken. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om 

konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og konsekvenser av 

samhandlingsreformen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med samhandlingsreformen i 

foretaksgruppen, herunder tiltakene som er foreslått i denne saken. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om 

konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
 
Styresak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i 

foretaksgruppen, evaluering - oppfølging av 
styresak 8-2012 
Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av prosjekt Verdibasert 

hverdag til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp anbefalingene fra evalueringen i det videre 

arbeid med åpenhet og god dialog i sykehusene, jf. brev av 16. mars 2016 fra 
statsråd Bent Høie. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

 



Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av prosjekt Verdibasert 

hverdag til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp anbefalingene fra evalueringen i det videre 

arbeid med åpenhet og god dialog i sykehusene, jf. brev av 16. mars 2016 fra 
statsråd Bent Høie. 

 
 
Styresak 65-2016 Virksomhetsrapport nr. 4-2016 
    Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 

Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få analysert utviklingen av yrkessammensetningen 

innen psykisk helsevern for barn og unge. 
 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å sørge for at ventetidene innen somatikk 

reduseres.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få analysert utviklingen av yrkessammensetningen 

innen psykisk helsevern for barn og unge. 
 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å sørge for at ventetidene innen somatikk 

reduseres.  
 
 
Styresak 66-2016 Møteplan 2017 

Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2017 godkjennes som følger: 
 

• 1. februar 2017: Bodø (oppdragsdokument 2017 til helseforetakene) 
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 22. februar 2017:  Tromsø - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 



• 29. mars 2017: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
 – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
 2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016  
• 26. april 2017:  Longyearbyen - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 24. mai 2017: Helgeland - besøk av Helgelandssykehuset HF   
• 14. juni 2017:  Bodø 
• 30. august 2017:  Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF   
• 27. september 2017: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF  
• 25. oktober 2017:  Tromsø 
• 22. november 2017:  Tromsø - besøk av Sykehusapotek Nord HF 
• 13. desember 2017:  Bodø  

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 25. mars 2017:  Årsregnskap og årlig melding for 2016 
b. innen 6. juni 2017:   Tertialrapport nr. 1-2017 
c. innen 6. oktober 2017:  Tertialrapport nr. 2-2017 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2017 godkjennes som følger: 
 

• 1. februar 2017: Bodø (oppdragsdokument 2017 til helseforetakene) 
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 22. februar 2017:  Tromsø - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 29. mars 2017: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
 – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
 2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016  
• 26. april 2017:  Longyearbyen - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 24. mai 2017: Helgeland - besøk av Helgelandssykehuset HF   
• 14. juni 2017:  Bodø 
• 30. august 2017:  Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF   
• 27. september 2017: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF  
• 25. oktober 2017:  Tromsø 
• 22. november 2017:  Tromsø - besøk av Sykehusapotek Nord HF 
• 13. desember 2017:  Bodø  

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 25. mars 2017:  Årsregnskap og årlig melding for 2016 
b. innen 6. juni 2017:   Tertialrapport nr. 1-2017 
c. innen 6. oktober 2017:  Tertialrapport nr. 2-2017 

 
 

 



Styresak 67-2016  Orienteringssaker 
Saken ble behandlet, den 18. og 19. mai 2016. 

 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Sametinget 12. mai 2016 - sammen med styremedlem Jernsletten og 
adm. direktør Vorland: Informasjon 

- Styreseminar i Helse Nord 19. - 20. mai 2016: Informasjon om forfall fra flere 
ansattevalgte styremedlemmer i RHF-et og HF-ene på grunn av at hotellet, der 
arrangementet avvikles, er tatt ut i den pågående streiken i hotellnæringen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Alvorlige hendelser: 

o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 

tidspunkt. 
o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved røntgenavdeling - alvorlig hendelse 

med dødsfall til følge:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 

tidspunkt. 
o Sak nr. 3: Pasient under behandling ved akuttmedisinsk avdeling - dødsfall:  
 Informasjon om foreløpig rapport fra Statens Helsetilsyn. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- Møte med Forsvaret 27. april 2016: Informasjon 
- Ventetider for angiografi/PCI, oppfølging av styresak 47-2016, sak A 

o Det ble vist til styresak 47-2016, sak A: Styret i Helse Nord RHF ber adm. 
direktør om en tilbakemelding, hvorfor pasienter utenfor Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø har lengre ventetid enn pasienter fra eget nedslagsfelt. 

o Adm. direktør ga styret tilbakemelding på spørsmålet og orienterte om 
årsakssammenhenger. 

o Adm. direktør vil komme tilbake til styret med flere detaljer i styremøte i 
september 2016, når rapport fra utredningsarbeid om PCI-tilbud i regionen 
presenteres. 

- Pasientreiser uten rekvisisjon - ansattes muligheter, oppfølging av styresak 36-
2016 
o Det ble vist til styresak 36-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber om at forholdet 

til ansatte og deres muligheter for å søke jobb i Helgelandssykehuset HF, 
Pasientreiser ANS eller innplassering/søke jobb i eget helseforetaket avklares 
nærmere. Styret ber om en tilbakemelding på disse spørsmålene i et senere 
styremøte. 

o Adm. direktør ga styret tilbakemelding på spørsmålene. 
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
4. Ambulansestrukturen i foretaksgruppen - orientering, oppfølging av styresak 47-

2016, sak B  
5. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 
 
  

 



Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 68-2016  Referatsaker 

Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 ad. sak om Nasjonal helse- og sykehusplan, 

mandat for det videre arbeidet 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 
Kopi av protokollen var ettersendt.  

4. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om Samisk helsepark - idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument og 
mandat 
Kopi av protokollen var ettersendt.  

5. Notat fra Sametinget av 13. mai 2016 ad. Sametingets tilbakemelding på 
Finnmarkssykehusets utkast til styringsdokument og mandat for Samisk helsepark 
Kopi av notatet ble lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Narvik Kommune v/ordfører Rune Edvardsen av 18. mai 2016 vedr. 
styresak 60-2016 Nasjonalt helse- og sykehusplan Mandat for det videre arbeidet 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. Brev med vedlegg fra Jan Størmer, overlege røntgenavdelingen 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø av 18. mai 2016 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
  

 



Styresak 69-2016  Eventuelt 
Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 

 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 19. mai 2016 
 
godkjent av Marianne Telle, 
i etterkant av styremøtet,  
den 19MAI2016 - kl. 11.35 
____________________  
Marianne Telle 
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Bakgrunnsinformasjon 

Utvalg 

Hovedutvalget er personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset (NLSH) HF som har vært 
behandlet ved offentlig finansierte somatiske sykehus eller avtalespesialister i 2011-2014. For å få en 
enklere tekst brukes begrepet «bosatt i Bodø, Vesterålen eller Lofoten» om personer bosatt i 
opptaksområdet til NLSH HF Bodø, Vesterålen eller Lofoten.  For analysene på hoveddiagnosegruppe er 
utvalget personer behandlet ved NLSH HF i 2014.  
 

Datagrunnlag 

Analysene er gjort på data fra Norsk pasientregister (NPR) for somatisk spesialisthelsetjeneste for 
årene 2011- 2014. Datagrunnlaget er sykehusoppholdsfiler og avtalespesialistfiler. Det rapporteres 
avdelingsopphold, dagbehandlinger og polikliniske kontakter til NPR. I sykehusoppholdsfilene er 
etterfølgende avdelingsopphold for samme sykeepisode slått sammen til ett sykehusopphold. I 
sykehusoppholdsfilene som er grunnlaget for disse analysene lages ikke sykehusopphold på samme 
måte for alle HF. For noen HF lages sykehusopphold innenfor ett HF (f.eks. UNN HF), mens for andre HF 
lages sykehusopphold innenfor enkeltsykehus (f.eks. NLSH HF). Det er regelverket for innsatsstyrt 
finansiering som ligger til grunn for produksjonen av sykehusoppholdsfilene. Dette medfører også at 
noen dagbehandlinger og polikliniske kontakter som er rapportert til NPR ikke inngår i 
sykehusoppholdsfilene.  
 

Analyser 

I Tabell 2 til Tabell 5 vises blant annet ustandardiserte rater (faktisk antall per 1000 innbyggere). 
Figurene viser kjønns- og aldersstandardiserte rater. Kjønns- og aldersstandardiserte rater viser 
hvordan forbruket av helsetjenester ville ha vært dersom kjønns- og alderssammensetningen hadde 
vært helt lik i ulike opptaksområder i hele Norge. De tre opptaksområdene til NLSH HF har ulik kjønns- 
og alderssammensetning. Dette resulterer i at de ujusterte ratene og de kjønns- og aldersstandardiserte 
ratene er noe forskjellige.  De kjønns- og aldersstandardiserte ratene for bosatte i Lofoten og Vesterålen 
er noe lavere enn de ujusterte ratene fordi Lofoten og Vesterålen har en noe eldre befolkning enn Norge 
sett under ett.  
 

Bestilling 

Bestilt av NLSH HF ved Beate Sørslett 28.02.2016.  
 

Utføring 

Analysene er utført av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Linda Leivseth. 
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Befolkningsgrunnlag 

 

Tabell 1 viser befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet til NLSH HF i 2011-2014. Det var en svak økning 
i antall innbyggere i alle opptaksområdene fra år til år bortsett fra i Vesterålen der antall innbyggere 
gikk litt ned fra 2013 til 2014.  

 

Tabell 1 Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF. 

 Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Innbyggere, n   30139 30282 30438 30419 22433 22571 22696 22853 82096 82745 83308 83659 
Kilde: Befolkningstall, Statistisk sentralbyrå. 
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Døgnopphold  

 

Tabell 2 viser døgnopphold fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til 
NLSH HF. Det vises totalt antall, prosent og antall døgnopphold per 1000 innbyggere for hver kategori 
av behandlende sykehus. For personer bosatt i opptaksområdene til NLSH HF var over 80 % av 
døgnoppholdene enten ved eget lokalsykehus eller også ved NLSH HF Bodø for personer bosatt i 
Vesterålen og Lofoten. Personer bosatt i Lofoten hadde høyere andel døgnopphold ved NLSH Vesterålen 
mer enn bosatte i Vesterålen hadde døgnopphold ved NLSH Lofoten. Bosatte i Vesterålen hadde større 
andel døgnopphold ved UNN Tromsø enn bosatte i Bodø og Lofoten. Under 1 % av døgnoppholdene var 
ved private sykehus.  

 

Tabell 2 Døgnopphold fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til 
Nordlandssykehuset HF. 

Behandlende sykehus Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Eget lokalsykehus, n   3897 4056 3941 4009 3695 3444 3514 3334 12268 12054 11928 11942 
Eget lokalsykehus, %  64,1 64,6 65,0 66,6 62,4 62,1 62,6 61,3 83,2 83,4 83,2 82,1 
Eget lokalsykehus, rate*  129 134 129 132 165 153 155 146 149 146 143 143 
              
NLSH Bodø, n   1028 989 927 830 1240 1168 1146 1096 . . . . 
NLSH Bodø, %  16,9 15,8 15,3 13,8 20,9 21,1 20,4 20,2 . . . . 
NLSH Bodø, rate*  34 33 30 27 55 52 50 48 . . . . 
              
Annet sykehus i eget HF, n   31 45 34 28 131 150 184 156 59 66 43 51 
Annet sykehus i eget HF, %  0,5 0,7 0,6 0,5 2,2 2,7 3,3 2,9 0,4 0,5 0,3 0,4 
Annet sykehus i eget HF, rate*  1 1 1 1 6 7 8 7 1 1 1 1 
              
UNN Tromsø, n   611 691 721 677 477 398 404 424 1147 1024 1124 1170 
UNN Tromsø, %  10,1 11,0 11,9 11,2 8,1 7,2 7,2 7,8 7,8 7,1 7,8 8,0 
UNN Tromsø, rate*  20 23 24 22 21 18 18 19 14 12 13 14 
              
Andre HF i Helse Nord, n   143 131 108 119 60 66 49 81 256 301 297 307 
Andre HF i Helse Nord, %  2,4 2,1 1,8 2,0 1,0 1,2 0,9 1,5 1,7 2,1 2,1 2,1 
Andre HF i Helse Nord, rate*  5 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 
              
HF i andre helseregioner, n   324 326 304 319 281 280 298 309 886 866 868 992 
HF i andre helseregioner, %  5,3 5,2 5,0 5,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,0 6,1 6,8 
HF i andre helseregioner, rate*  11 11 10 10 13 12 13 14 11 10 10 12 
              
Private sykehus, n   41 39 31 41 39 39 20 35 124 145 77 87 
Private sykehus, %  0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,4 0,6 0,8 1,0 0,5 0,6 
Private sykehus, rate*  1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
              
Totalt, n   6075 6277 6066 6023 5923 5545 5615 5435 14740 14456 14337 14549 
Totalt, %  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt, rate*  202 207 199 198 264 246 247 238 180 175 172 174 
* Antall døgnopphold per 1000 innbyggere.  
Kilde: Sykehusoppholdsfiler somatikk, Norsk pasientregister. Befolkningstall, Statistisk sentralbyrå.   
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Figur 1 viser kjønns- og aldersstandardiserte rater for antall døgnopphold per 1000 innbyggere per 
opptaksområde fordelt på behandlingssted. Totalt var det 236 døgnopphold per 1000 innbyggere for 
personer bosatt i Lofoten, mens tilsvarende tall for bosatte i Vesterålen og Bodø var henholdsvis 190 og 
173. Personer bosatt i Lofoten hadde 61 % av døgnoppholdene ved eget sykehus, en betydelig andel 
ved NLSH HF Bodø og en liten andel ved NLSH HF Vesterålen. Personer bosatt i Vesterålen hadde 65 % 
av døgnoppholdene ved eget sykehus, en betydelig andel ved NLSH HF Bodø og en svært liten andel ved 
NLSH HF Lofoten. Personer bosatt i Bodø hadde 83 % av døgnoppholdene ved eget sykehus. Det var 
relativt små forskjeller mellom opptaksområdene i bruk av døgnopphold ved UNN Tromsø, andre HF og 
ved private sykehus. Bosatte i Bodø brukte UNN HF litt mindre en bosatte i Lofoten og Vesterålen.  

 

 
Figur 1 Antall døgnopphold per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og aldersstandardiserte rater 
per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014. 
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Dagbehandlinger 

 
Tabell 3 viser dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet 
til NLSH HF. Det vises totalt antall, prosent og antall dagbehandlinger per 1000 innbyggere for hver 
kategori av behandlende sykehus. For personer bosatt i opptaksområdene til NLSH HF var over 85 % av 
dagbehandlingene enten ved eget lokalsykehus eller også ved NLSH HF Bodø for personer bosatt i 
Vesterålen og Lofoten. Det var generelt svært få dagbehandlinger ved andre sykehus i eget HF. Antall 
dagbehandlinger ved UNN Tromsø ble betydelig redusert fra 2011 til 2014. Rundt 2-3 % av 
dagbehandlingene var ved private sykehus. 
 

Tabell 3 Dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til 
Nordlandssykehuset HF. 

Behandlende sykehus Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Eget lokalsykehus, n   2627 2485 2315 2325 2022 2092 1992 2111 7119 7015 6706 5826 
Eget lokalsykehus, %  73,3 76,1 77,5 75,7 74,1 74,5 76,5 78,9 86,7 87,5 90,1 88,6 
Eget lokalsykehus, rate*  87 82 76 76 90 93 88 92 87 85 80 70 
              
NLSH Bodø, n   374 271 320 276 323 353 348 329 . . . . 
NLSH Bodø, %  10,4 8,3 10,7 9,0 11,8 12,6 13,4 12,3 . . . . 
NLSH Bodø, rate*  12 9 11 9 14 16 15 14 . . . . 
              
Annet sykehus i eget HF, n   7 7 4 7 9 20 25 14 4 49 42 26 
Annet sykehus i eget HF, %  0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 1,0 0,5 0,0 0,6 0,6 0,4 
Annet sykehus i eget HF, rate*  0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,9 1,1 0,6 0,0 0,6 0,5 0,3 
              
UNN Tromsø, n   268 225 116 150 228 165 77 58 514 420 139 130 
UNN Tromsø, %  7,5 6,9 3,9 4,9 8,4 5,9 3,0 2,2 6,3 5,2 1,9 2,0 
UNN Tromsø, rate*  9 7 4 5 10 7 3 3 6 5 2 2 
              
Annet HF i Helse Nord, n   90 60 81 121 21 8 15 8 81 66 66 83 
Annet HF i Helse Nord, %  2,5 1,8 2,7 3,9 0,8 0,3 0,6 0,3 1,0 0,8 0,9 1,3 
Annet HF i Helse Nord, rate*  3 2 3 4 1 0 1 0 1 1 1 1 
              
HF i andre helseregioner, n   143 119 83 114 80 87 81 66 288 271 302 304 
HF i andre helseregioner, %  4,0 3,6 2,8 3,7 2,9 3,1 3,1 2,5 3,5 3,4 4,1 4,6 
HF i andre helseregioner, rate*  5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
              
Private sykehus, n   75 99 67 77 47 84 66 89 201 199 184 209 
Private sykehus, %  2,1 3,0 2,2 2,5 1,7 3,0 2,5 3,3 2,4 2,5 2,5 3,2 
Private sykehus, rate*  2 3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 
              
Totalt, n   3584 3266 2986 3070 2730 2809 2604 2675 8207 8020 7439 6578 
Totalt, %  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt, rate*  119 108 98 101 122 124 115 117 100 97 89 79 
* Antall dagbehandlinger per 1000 innbyggere.  
Kilde: Sykehusoppholdsfiler somatikk, Norsk pasientregister. Befolkningstall, Statistisk sentralbyrå.  
 
  



 
 
 

8 
 

Figur 2 viser kjønns- og aldersstandardiserte rater for antall dagbehandlinger per 1000 innbyggere per 
opptaksområde fordelt på behandlingssted. Totalt var det 110 dagbehandlinger per 1000 innbyggere 
for personer bosatt i Lofoten, mens tilsvarende tall for bosatte i Vesterålen og Bodø var henholdsvis 
100 og 90. Personer bosatt i Lofoten hadde 75 % av dagbehandlingene ved eget sykehus og en betydelig 
andel ved NLSH HF Bodø. Også personer bosatt i Vesterålen hadde 75 % av dagbehandlingene ved eget 
sykehus og en relativt stor andel ved NLSH HF Bodø. Personer bosatt i Bodø hadde 88 % av 
dagbehandlingene ved eget sykehus. Det var relativt små forskjeller mellom opptaksområdene i bruk av 
dagbehandlinger ved UNN Tromsø, andre HF og ved private sykehus eller hos avtalespesialister. 
Bosatte i Bodø brukte UNN Tromsø litt mindre enn bosatte i Lofoten og Vesterålen. Bosatte i Vesterålen 
brukte andre HF litt mer enn bosatte i Bodø og Lofoten.  
 

 

Figur 2 Antall dagbehandlinger per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og aldersstandardiserte 
rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014. 
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Polikliniske kontakter 

 
Tabell 4 viser polikliniske kontakter fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i 
opptaksområdet til NLSH HF. Det vises totalt antall, prosent og antall polikliniske kontakter 1000 
innbyggere for hver kategori av behandlende sykehus. For personer bosatt i opptaksområdene til NLSH 
HF var over 70 % av de polikliniske kontaktene enten ved eget lokalsykehus eller også ved NLSH HF 
Bodø for personer bosatt i Vesterålen og Lofoten. Bosatte i Vesterålen hadde over dobbelt så høy andel 
polikliniske kontakter ved UNN Tromsø enn bosatte i Bodø. I 2014 var andelen polikliniske kontakter 
hos avtalespesialister 24 % blant bosatte i Bodø, 11 % blant bosatte i Vesterålen og 8 % blant bosatte i 
Lofoten.  
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Tabell 4 Polikliniske kontakter fordelt på behandlende sykehus og avtalespesialister for personer bosatt i 
opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF. 

Behandlende sykehus Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Eget lokalsykehus, n  20068 20188 19342 20711 16054 15506 15982 15957 71562 71604 73291 74859 
Eget lokalsykehus, %  60,3 56,3 55,6 57,0 58,2 57,6 57,7 55,3 71,0 71,0 68,8 66,9 
Eget lokalsykehus, rate*  666 667 635 681 716 687 704 698 872 865 880 895 
              
NLSH Bodø, n   4527 5613 5526 5696 5810 6206 6285 6830 . . . . 

NLSH Bodø, %  13,6 15,7 15,9 15,7 21,1 23,1 22,7 23,7 . . . . 

NLSH Bodø, rate*  150 185 182 187 259 275 277 299 . . . . 

              

Annet sykehus i eget HF, n   369 382 377 489 536 392 487 502 112 136 101 152 
Annet sykehus i eget HF, %  1,1 1,1 1,1 1,3 1,9 1,5 1,8 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 
Annet sykehus i eget HF, rate*  12 13 12 16 24 17 21 22 1 2 1 2 
              
UNN Tromsø, n   3028 3551 3228 3057 1782 1585 1696 2042 4439 4592 4553 5191 
UNN Tromsø, %  9,1 9,9 9,3 8,4 6,5 5,9 6,1 7,1 4,4 4,6 4,3 4,6 
UNN Tromsø, rate*  100 117 106 100 79 70 75 89 54 55 55 62 
              
Annet HF i Helse Nord, n   1362 1164 1028 922 242 284 220 245 1014 988 912 1201 
Annet HF i Helse Nord, %  4,1 3,2 3,0 2,5 0,9 1,1 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 
Annet HF i Helse Nord, rate*  45 38 34 30 11 13 10 11 12 12 11 14 
              
HF i andre helseregioner, n   1010 1069 1044 1257 900 824 834 1055 2666 3118 3052 3283 
HF i andre helseregioner, %  3,0 3,0 3,0 3,5 3,3 3,1 3,0 3,7 2,6 3,1 2,9 2,9 
HF i andre helseregioner, rate*  34 35 34 41 40 37 37 46 32 38 37 39 
              
Private sykehus, n   13 14 60 67 39 11 39 42 40 30 89 84 
Private sykehus, %  0,04 0,04 0,17 0,18 0,14 0,04 0,14 0,15 0,04 0,03 0,08 0,08 
Private sykehus, rate*  0,4 0,5 2,0 2,2 1,7 0,5 1,7 1,8 0,5 0,4 1,1 1,0 
              
              
Totalt på sykehus, n   30377 31981 30605 32199 25363 24808 25543 26673 79833 80468 81998 84770 
Totalt på sykehus, %  91,3 89,2 88,0 88,6 92,0 92,2 92,2 92,5 79,2 79,8 76,9 75,7 
Totalt på sykehus, rate*  1008 1056 1005 1059 1131 1099 1125 1167 972 972 984 1013 
              
Avtalespesialist, n  2882 3881 4170 4149 2203 2103 2148 2170 20958 20389 24598 27160 
Avtalespesialist, %  8,7 10,8 12,0 11,4 8,0 7,8 7,8 7,5 20,8 20,2 23,1 24,3 
Avtalespesialist, rate*  96 128 137 136 98 93 95 95 255 246 295 325 
              
Totalt, n  33259 35862 34775 36348 27566 26911 27691 28843 100791 100857 106596 111930 
Totalt, %  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt, rate*  1104 1184 1142 1195 1229 1192 1220 1262 1228 1219 1280 1338 

* Antall polikliniske kontakter per 1000 innbyggere.  
Kilde: Sykehusoppholdsfiler og avtalespesialistfiler somatikk, Norsk pasientregister. Befolkningstall, Statistisk 
sentralbyrå. 
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Figur 3 viser kjønns- og aldersstandardiserte rater for antall polikliniske kontakter per 1000 
innbyggere per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Totalt var det 1248 polikliniske kontakter 
per 1000 innbyggere for personer bosatt i Bodø, mens tilsvarende tall for bosatte i Lofoten og 
Vesterålen var henholdsvis 1180 og 1121. Personer bosatt i Bodø hadde 70 % av de polikliniske 
kontaktene ved eget sykehus og en betydelig andel hos avtalespesialist. Personer bosatt i Lofoten hadde 
57 % av de polikliniske kontaktene ved eget sykehus, en betydelig andel ved NLSH HF Bodø, en liten 
andel ved NLSH HF Vesterålen og en relativ liten andel hos avtalespesialist. Personer bosatt i Vesterålen 
hadde 58 % av de polikliniske kontaktene ved eget sykehus, en relativt stor andel ved NLSH HF Bodø, 
en svært liten andel ved NLSH HF Lofoten og en relativt liten andel hos avtalespesialist. Det er relativt 
små forskjeller mellom opptaksområdene i bruk av polikliniske kontakter ved UNN Tromsø og andre 
HF. Bosatte i Bodø brukte UNN Tromsø litt mindre enn bosatte i Lofoten og Vesterålen. Bosatte i 
Vesterålen brukte andre HF litt mer enn bosatte i Bodø og Lofoten.  

 

 
Figur 3 Antall polikliniske kontakter per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og 
aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014.  
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Hastegrad og type DRG 

 

Tabell 5 viser døgnopphold fordelt på behandlende sykehus, hastegrad og type DRG for personer bosatt 
i opptaksområdet til NLSH HF. Kun de fire største behandlingsstedene er tatt med i denne tabellen. Fra 
2011 til 2014 gikk antall døgnopphold for elektiv medisin ved eget lokalsykehus per 1000 innbyggere 
noe ned blant bosatte i alle opptaksområdene, men nedgangen var størst blant bosatte i Vesterålen. Det 
var også en liten nedgang i antall døgnopphold for elektiv kirurgi ved eget lokalsykehus i alle 
opptaksområdene. Bosatte i Vesterålen brukte UNN Tromsø noe mer per 1000 innbyggere enn det 
bosatte i Lofoten og Bodø gjorde, både for elektiv medisin og elektiv kirurgi.     

 
Tabell 5 Døgnopphold fordelt på behandlende sykehus, hastegrad og type DRG for personer bosatt i 
opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF. 

Behandlende sykehus,  
hastegrad og type DRG 

Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Eget lokalsykehus, n totalt   3897 4056 3941 4009 3695 3444 3514 3334 12268 12054 11928 11942 
Elektiv medisin, n  331 256 172 135 297 195 227 212 1544 1510 1330 1305 
Elektiv medisin, %’  8,5 6,3 4,4 3,4 8,0 5,7 6,5 6,4 12,6 12,5 11,2 10,9 
Elektiv medisin, rate*  11 8 6 4 13 9 10 9 19 18 16 16 
Ø-hjelp medisin, n  2649 2905 2873 2802 2747 2637 2733 2390 6857 6799 6991 6388 
Ø-hjelp medisin, %’  68,0 71,6 72,9 69,9 74,3 76,6 77,8 71,7 55,9 56,4 58,6 53,5 
Ø-hjelp medisin, rate*  88 96 94 92 122 117 120 105 84 82 84 76 
Elektiv kirurgi, n  301 274 265 248 191 170 159 157 1647 1545 1408 1344 
Elektiv kirurgi, %’  7,7 6,8 6,7 6,2 5,2 4,9 4,5 4,7 13,4 12,8 11,8 11,3 
Elektiv kirurgi, rate*  10 9 9 8 9 8 7 7 20 19 17 16 
Ø-hjelp kirurgi, n  267 257 253 252 194 190 164 147 1097 1153 1151 1089 
Ø-hjelp kirurgi, %’  6,9 6,3 6,4 6,3 5,3 5,5 4,7 4,4 8,9 9,6 9,6 9,1 
Ø-hjelp kirurgi, rate*  9 8 8 8 9 8 7 6 13 14 14 13 
Annet, n  349 364 378 572 266 252 231 428 1123 1047 1048 1816 
Annet, %’  9,0 9,0 9,6 14,3 7,2 7,3 6,6 12,8 9,2 8,7 8,8 15,2 
Annet, rate*  12 12 12 19 12 11 10 19 14 13 13 22 
              
NLSH Bodø  1028 989 927 830 1240 1168 1146 1096 . . . . 
Elektiv medisin, n   435 376 296 268 438 426 335 330 . . . . 
Elektiv medisin, %’  42,3 38,0 31,9 32,3 35,3 36,5 29,2 30,1 . . . . 
Elektiv medisin, rate*  14 12 10 9 20 19 15 14 . . . . 
Ø-hjelp medisin, n  191 176 196 173 334 293 296 291 . . . . 
Ø-hjelp medisin, %’  18,6 17,8 21,1 20,8 26,9 25,1 25,8 26,6 . . . . 
Ø-hjelp medisin, rate*  6 6 6 6 15 13 13 13 . . . . 
Elektiv kirurgi, n  299 307 264 242 248 257 301 270 . . . . 
Elektiv kirurgi, %’  29,1 31,0 28,5 29,2 20,0 22,0 26,3 24,6 . . . . 
Elektiv kirurgi, rate*  10 10 9 8 11 11 13 12 . . . . 
Ø-hjelp kirurgi, n  73 87 111 91 98 102 123 93 . . . . 
Ø-hjelp kirurgi, %’  7,1 8,8 12,0 11,0 7,9 8,7 10,7 8,5 . . .  
Ø-hjelp kirurgi, rate*  2 3 4 3 4 5 5 4 . . . . 
Annet, n  30 43 60 56 122 90 91 112 . . . . 
Annet, %’  2,9 4,3 6,5 6,7 9,8 7,7 7,9 10,2 . . . . 
Annet, rate*  1 1 2 2 5 4 4 5 . . . . 
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Behandlende sykehus,  
hastegrad og type DRG 

Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

UNN Tromsø   611 691 721 677 477 398 404 424 1147 1024 1124 1170 
Elektiv medisin, n  181 202 231 213 122 98 110 132 301 252 329 341 
Elektiv medisin, %’  29,6 29,2 32,0 31,5 25,6 24,6 27,2 31,1 26,2 24,6 29,3 29,1 
Elektiv medisin, rate*  6 7 8 7 5 4 5 6 4 3 4 4 
Ø-hjelp medisin, n  120 141 157 133 108 75 105 69 175 178 156 153 
Ø-hjelp medisin, %’  19,6 20,4 21,8 19,6 22,6 18,8 26,0 16,3 15,3 17,4 13,9 13,1 
Ø-hjelp medisin, rate*  4 5 5 4 5 3 5 3 2 2 2 2 
Elektiv kirurgi, n  184 211 191 196 125 124 102 115 362 344 365 372 
Elektiv kirurgi, %’  30,1 30,5 26,5 29,0 26,2 31,2 25,2 27,1 31,6 33,6 32,5 31,8 
Elektiv kirurgi, rate*  6 7 6 6 6 5 4 5 4 4 4 4 
Ø-hjelp kirurgi, n  118 129 124 116 114 93 79 89 301 242 264 251 
Ø-hjelp kirurgi, %’  19,3 18,7 17,2 17,1 23,9 23,4 19,6 21,0 26,2 23,6 23,5 21,5 
Ø-hjelp kirurgi, rate*  4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 
Annet, n  8 8 18 19 8 8 8 19 8 8 10 53 
Annet, %’  1,3 1,2 2,5 2,8 1,7 2,0 2,0 4,5 0,7 0,8 0,9 4,5 
Annet, rate*  0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 0,6 
              
HF i andre helseregioner   324 326 304 319 281 280 298 309 886 866 868 992 
Elektiv medisin, n  121 103 114 100 102 112 112 98 341 317 335 321 
Elektiv medisin, %’  37,3 31,6 37,5 31,3 36,3 40,0 37,6 31,7 38,5 36,6 38,6 32,4 
Elektiv medisin, rate*  4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 
Ø-hjelp medisin, n  59 95 81 75 75 68 75 66 191 213 204 178 
Ø-hjelp medisin, %’  18,2 29,1 26,6 23,5 26,7 24,3 25,2 21,4 21,6 24,6 23,5 17,9 
Ø-hjelp medisin, rate*  2,0 3,1 2,7 2,5 3,3 3,0 3,3 2,9 2,3 2,6 2,4 2,1 
Elektiv kirurgi, n  115 99 85 97 80 73 81 106 276 260 230 316 
Elektiv kirurgi, %’  35,5 30,4 28,0 30,4 28,5 26,1 27,2 34,3 31,2 30,0 26,5 31,9 
Elektiv kirurgi, rate*  4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 
Ø-hjelp kirurgi, n  22 18 13 22 14 16 22 15 56 56 65 67 
Ø-hjelp kirurgi, %’  6,8 5,5 4,3 6,9 5,0 5,7 7,4 4,9 6,3 6,5 7,5 6,8 
Ø-hjelp kirurgi, rate*  0,7 0,6 0,4 0,7 0,6 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
Annet, n  7 11 11 25 10 11 8 24 22 20 34 110 
Annet, %’  2,2 3,4 3,6 7,8 3,6 3,9 2,7 7,8 2,5 2,3 3,9 11,1 
Annet, rate*  0,2 0,4 0,4 0,8 0,4 0,5 0,4 1,1 0,3 0,2 0,4 1,3 
              
Alle behandlingssteder, n   6075 6277 6066 6023 5923 5545 5615 5435 14740 14456 14337 14549 
‘ Prosent innenfor behandlingssted. 
* Antall døgnopphold per 1000 innbyggere.  
Kilde: Sykehusoppholdsfiler somatikk, Norsk pasientregister. Befolkningstall, Statistisk sentralbyrå. 
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Hoveddiagnosegruppe 

 
Tabell 6 viser antall og andel døgnopphold for pasienter behandlet ved NLSH HF i 2014 fordelt på 
hoveddiagnosegruppe. Ved NLSH HF Vesterålen og Lofoten var det flest døgnopphold i 
hoveddiagnosegruppene sykdommer i fordøyelsessykdommene og sykdommer i sirkulasjonsorganene. 
Ved NLSH HF Bodø var det flest døgnopphold i hoveddiagnosegruppene sykdommer i 
sirkulasjonsorganene og sykdommer i muskel-, skjelettsystem og bindevev.  
 
 
Tabell 6 Antall og andel døgnopphold for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset HF i 2014 fordelt på 
hoveddiagnosegruppe.  

 

Hoveddiagnosegruppe  NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

NLSH Bodø 

Antall % Antall % Antall % 
Sykdommer i nervesystemet 277 6,6 277 8,2 1006 7,3 
Øyesykdommer 7 0,2 8 0,2 80 0,6 
Øre-, nese- og halssykdommer 77 1,8 121 3,6 586 4,2 
Sykdommer i åndedrettsorganene 376 9,0 350 10,3 1085 7,8 
Sykdommer i sirkulasjonsorganene 588 14,1 514 15,1 1763 12,7 
Sykdommer i fordøyelsesorganene 598 14,3 389 11,5 1472 10,6 
Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel 124 3,0 90 2,6 364 2,6 
Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev 385 9,2 333 9,8 1694 12,2 
Sykdommer i hud og underhud 76 1,8 75 2,2 293 2,1 
Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer 74 1,8 59 1,7 418 3,0 
Nyre- og urinveissykdommer 172 4,1 155 4,6 907 6,5 
Sykdommer i mannlige kjønnsorganer 40 1,0 16 0,5 158 1,1 
Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 92 2,2 52 1,5 191 1,4 
Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid 414 9,9 172 5,1 1121 8,1 
Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden 328 7,8 149 4,4 981 7,1 
Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat 57 1,4 50 1,5 235 1,7 
Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster 27 0,6 28 0,8 165 1,2 
Infeksiøse og parasittære sykdommer 73 1,7 52 1,5 219 1,6 
Psykiske lidelser og rusproblemer 87 2,1 205 6,0 178 1,3 
Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre 
stoffer, medikamentmisbruk og organiske sinnslidelser … 83 2,0 93 2,7 266 1,9 
Forbrenninger 4 0,1 4 0,1 20 0,1 
Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med 
helsetjenesten 130 3,1 114 3,4 327 2,4 
Signifikant multitraume 1 0,0 2 0,1 8 0,1 
Sykdommer i bryst 2 0,0 3 0,1 69 0,5 
Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper 79 1,9 83 2,4 237 1,7 
Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner 10 0,2 3 0,1 25 0,2 
Totalt 4181 100,0 3397 100,0 13868 100,0 

 

 

Kilde: Sykehusoppholdsfil somatikk 2014, Norsk pasientregister. 
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Tabell 7 viser antall og andel dagbehandlinger for pasienter behandlet ved NLSH HF i 2014 fordelt på 
hoveddiagnosegruppe. Ved alle behandlingssteder var det høyest andel dagbehandlinger i 
hoveddiagnosegruppene nyre- og urinveissykdommer og sykdommer i muskel-, skjelettsystem og 
bindevev.  

 

Tabell 7 Antall og andel dagbehandlinger for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset HF i 2014 fordelt på 
hoveddiagnosegruppe. 

Hoveddiagnosegruppe  NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

NLSH Bodø 

Antall % Antall % Antall % 
Sykdommer i nervesystemet 45 1,9 16 0,7 302 4,7 
Øyesykdommer . . 4 0,2 499 7,8 
Øre-, nese- og halssykdommer 2 0,1 37 1,7 450 7,0 
Sykdommer i åndedrettsorganene . . . . 109 1,7 
Sykdommer i sirkulasjonsorganene 30 1,3 88 4,1 128 2,0 
Sykdommer i fordøyelsesorganene 54 2,3 50 2,3 302 4,7 
Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel . . . . 39 0,6 
Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev 319 13,6 107 5,0 888 13,8 
Sykdommer i hud og underhud 25 1,1 17 0,8 102 1,6 
Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer . . . . 22 0,3 
Nyre- og urinveissykdommer 1489 63,5 1653 77,4 2260 35,1 
Sykdommer i mannlige kjønnsorganer 44 1,9 29 1,4 134 2,1 
Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 249 10,6 100 4,7 257 4,0 
Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid 77 3,3 5 0,2 23 0,4 
Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat 2 0,1 19 0,9 113 1,8 
Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster 1 0,0 2 0,1 9 0,1 
Infeksiøse og parasittære sykdommer . . . . 3 0,0 
Psykiske lidelser og rusproblemer . . . . 25 0,4 
Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre 
stoffer, medikamentmisbruk og organiske sinnslidelser … 9 0,4 1 0,0 23 0,4 
Forbrenninger . . 1 0,0 2 0,0 
Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med 
helsetjenesten . . 5 0,2 47 0,7 
Sykdommer i bryst . . 1 0,0 133 2,1 
Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper . . 1 0,0 554 8,6 
Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner . . 1 0,0 7 0,1 
Totalt 2346 100,0 2137 100,0 6431 100,0 

 

Kilde: Sykehusoppholdsfil somatikk 2014, Norsk pasientregister. 
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Tabell 8 viser antall og andel polikliniske kontakter for pasienter behandlet ved NLSH HF i 2014 fordelt 
på hoveddiagnosegruppe. Ved alle behandlingssteder var det høyest andel polikliniske kontakter i 
hoveddiagnosegruppen sykdommer i muskel-, skjelettsystem og bindevev. Ved NLSH HF Vesterålen var 
det nest høyest andel polikliniske kontakter i hoveddiagnosegruppen Sykdommer i hud og underhud. 
Ved NLSH HF Lofoten og Bodø var det nest høyest andel polikliniske kontakter i hoveddiagnosegruppen 
Øre-, nese- og halssykdommer. 

 

Tabell 8 Antall og andel polikliniske kontakter for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset HF i 2014 fordelt 
på hoveddiagnosegruppe. 

Hoveddiagnosegruppe  NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

NLSH Bodø 

Antall % Antall % Antall % 
Mangler hoveddiagnosegruppe 2 0,0 . . 2 0,0 
Sykdommer i nervesystemet 1621 7,6 561 3,4 6763 7,7 
Øyesykdommer 60 0,3 409 2,5 6543 7,5 
Øre-, nese- og halssykdommer 108 0,5 2053 12,4 10276 11,8 
Sykdommer i åndedrettsorganene 793 3,7 574 3,5 2817 3,2 
Sykdommer i sirkulasjonsorganene 1393 6,6 1765 10,7 4245 4,9 
Sykdommer i fordøyelsesorganene 2495 11,7 1714 10,4 5932 6,8 
Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel 158 0,7 132 0,8 1346 1,5 
Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev 3422 16,1 2520 15,2 13809 15,8 
Sykdommer i hud og underhud 2544 12,0 1167 7,1 9774 11,2 
Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer 946 4,4 470 2,8 3257 3,7 
Nyre- og urinveissykdommer 823 3,9 726 4,4 2771 3,2 
Sykdommer i mannlige kjønnsorganer 316 1,5 321 1,9 1888 2,2 
Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 1947 9,2 1100 6,6 1729 2,0 
Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid 1636 7,7 1229 7,4 3256 3,7 
Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden 89 0,4 42 0,3 168 0,2 
Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat 233 1,1 228 1,4 641 0,7 
Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster 389 1,8 182 1,1 1642 1,9 
Infeksiøse og parasittære sykdommer 60 0,3 47 0,3 460 0,5 
Psykiske lidelser og rusproblemer 203 1,0 120 0,7 522 0,6 
Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre 
stoffer, medikamentmisbruk og organiske sinnslidelser fr 120 0,6 57 0,3 363 0,4 
Forbrenninger 15 0,1 10 0,1 33 0,0 
Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med 
helsetjenesten 1361 6,4 723 4,4 5836 6,7 
Sykdommer i bryst 145 0,7 180 1,1 1868 2,1 
Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper 203 1,0 213 1,3 1337 1,5 
Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner 183 0,9 3 0,0 107 0,1 
Totalt 21265 100,0 16546 100,0 87385 100,0 

 

Kilde: Sykehusoppholdsfil somatikk 2014, Norsk pasientregister. 
 



Tjenesteavtale 1 
er hjemlet i Lov 24.6.2011 nr 30 om helse‐ og omsorgstjeneste m.m. ‐ § 6‐2 nr 1 og Lov 2.7.1999 nr 61 
om spesialisthelsetjeneste m.m.‐  § 2‐1 e. 

Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre. 

1. Parter 
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Nordlandssykehuset HF.  

2. Bakgrunn 

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5.  

3. Formål 

Partene  har som mål å utvikle en effektiv samhandling for å bidra til at den enkelte pasient får et 
helhetlig tjenestetilbud. Diagnostikk, øvrig kartlegging, behandling, habilitering/rehabilitering, pleie 
og omsorg skal skje slik at enkelttiltak forberedes og iverksettes i et samarbeid mellom pasient, 
nærmeste pårørende, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i en sammenhengende 
tiltakskjede.  

4. Oppgavefordeling 

4.1 Endring i oppgavefordelingen 
Dersom kommunen og NLSH skal avtale å endre oppgavefordelingen skal følgende oppfylles i 
henhold til faglig forsvarlighet: 

a) Partene skal være likeverdige. 
b) Dialog og høringer skal være gjennomført og endringer planlagt i god tid. 
c) Helhetlige pasientforløp skal være utviklet mellom partene på forhånd for å sikre kvalitet i 

pasientbehandlingen. 
d) Oppgavedelingen skal avspeile likhet i tjenestetilbudet til hele befolkningen. 
e) Det skal avklares hvordan ressurser som kompetanse, utstyr og økonomi eventuelt  følger 

endringen. 
f) Det skal være enighet mellom partene og inngås ny avtale om oppgavefordeling før 

endringer  iverksettes. 
 
 
 
 
 
 
 

Tjenesteavtale 1, mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF xx.xx.2016 
 



5. Avvik 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale vedrørende håndtering av avvik og uenighet. 

6. Iverksetting, revisjon og oppsigelse 
Tjenesteavtalen trer i kraft ved underskrift. Revisjon og oppsigelse jfr punkt 12 i overordnet 
samarbeidsavtale. 

7. Helseforetaksspesifikk del 

8. Kommunespesifikk del 
 

Dato,        Dato, 

 

______________________     ____________________ 

XX kommune       Nordlandssykehuset HF (NLSH) 

Tjenesteavtale 1, mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF xx.xx.2016 
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MØTEINNKALLING 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 14. juni 2016 
 
 
Sted : Thon Hotel, Svolvær. 
 
 
Tidspunkt:  08:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall til møtet meldes så snart som råd til: steinar.pleym.pedersen@nlsh.no -tlf.91597550. 
 
 
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. 
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Agenda: 
 
23/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
24/2016 Godkjenning av referat fra møtet 13.4.16 
25/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
26/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan. Prosess i Nordlandssykehuset 
27/2016 KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, pågående arbeid, utfordringer og 

oppgaver framover. 
28/2016 Revidering av tjenesteavtalene – statusrapport fra KSUet 
29/2016 Referat/oppsummering fra erfaringsmøtene med kommunene vår 2016 
30/2016 Læringsnettverk gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
31/2016 Administrerende direktør orienterer muntlig 
32/2016 Referater 
 
 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
23/2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I henhold til OSOs rutine, ble innkalling og saksliste sendt medlemmene 25. mai. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

24/2016 Godkjenning av referat fra møtet 13.4.16 
 
 
På vanlig vis ble forslag til referat sendt medlemmene i etterkant av møtet. Ingen 
merknader mottatt. 
Referatet vedlagt her også. 
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 
 

1. Referatet fra møtet 13.4 godkjennes 
 

25/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
 
 
I sak 22/2016 gjorde OSO slikt vedtak: 
 
 
1.Saken  utsettes til møtet 14.6. 
2. OSO ønsker mer informasjon om mandat/oppdrag og forklaring på hvordan dette 
arbeidet skal sammenholdes med geriatriplanen. 
 
Etter kontakt med Helse Nord for avklaring av vedtakets pkt 2 gis slikt svar: 
 
Når det gjelder geriatriplanen er tanken å bruke deler av denne i en mye større og omfattende 
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eldreplan som vi håper kommunene blir med på. Selve geriatrien er bare en del av totalbildet for 
det eldre mennesket. Regjeringen legger føringer på at mer av tjenestene skal ut av sykehus og ut 
i kommunene. Da snakker vi teamarbeid, ambulering etc. 
 
Når det gjelder mandat for arbeidet, kan ikke vi lage et mandat på vegne av kommunene, men vi 
ønsker å invitere de inn i et arbeid med en plan for eldreomsorg og utarbeidelse av mandat. Vi 
kan selvfølgelig lage et prosjektdirektiv, men vi ønsker kommunene med fra starten av. Personell 
som er aktuelt å ha med fra kommunene er både administrativt og fagpersonell. Gruppa skal 
ikke være for stor. 
 
For ordens skyld hitsettes også selve fremstillingen som var i møtet 13.4: 
 
 
 Helse Nord RHF ønsker å lage en plan for eldreomsorg i Nord Norge, hvor 
representanter fra både kommunene, brukerne og spesialisthelsetjenesten er med i 
arbeidsgruppen. 
 
OSO bes i denne saken oppnevne en kommunal repr. med vararepr. 
 
Helse Nords intensjon er å bedre samhandlingen og kvaliteten på tilbudet på begge 
nivåer. 
  
Hvorfor er det fornuftig å gjøre det slik? 
                

• For å skape pasientens helsetjeneste, som bla kjennetegnes ved: 
 

o Gode pasientforløp: tjenestene tar utgangspunkt i brukerens ulike 
behov og mål for eget liv, kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt, 
og ved at tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt 
kjede 

o En helhetlig tilnærming: pasientene møtes som et helt menneske, og 
pasientens ulike helse- og omsorgstjenestebehov ivaretas med 
utgangspunkt i pasientens egne mål og ønsker  
  

• Mer effektiv ressursutnyttelse 

• Dette får vi ikke til uten et utstrakt samarbeid og god samhandling  
 
   
Helse Nord har registrert at det er flere utfordringer i dagens bilde:  
 

• Spesialisthelsetjenesten: En svært stor, nokså homogen, kompetansesterk, 
statlig eid og linjestyrt tjeneste med stort offentlig fokus 

•  Kommunale helse- og omsorgstjenester: En småskala, ikke homogen tjeneste 
med betydelige private innslag, jf fastlegene, i noen henseende 
kompetansesvak, lokaldemokratiskstyrt. 

• Delt ansvar og en organisering som skaper betydelige utfordringer knyttet til 
styringsmuligheter og samhandling 

• Det blir flere eldre i forhold til yngre i spredtbygde strøk jamfør nasjonal helse- 
og sykehusplan. 

• Det er uklare skillelinjer for hva som er oppgavene til spesialisthelsetjenesten 
og kommunehelsetjenesten, slik at forventningsavklaring er nødvendig. 

• Flere oppgaver overføres til kommunene. (Primærhelsemeldingen) 

• De fleste eldre vil behandles i nærområdet sitt. 

• For lite tid til eldre fra hjemmebaserte tjenester. 
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• For dårlige rutiner for medisinhåndtering, informasjonsoverføring og 
pasientoverføring. For lite kompetanse tverrsektorielt. 

• For lite teamarbeid. 

  
 Idet en viser til forannevnte, bes OSO gjøre slikt 
 
 

Vedtak: 
 
 
Som kommunal representant til arbeidsgruppa som skal utarbeide en regional plan for 
eldreomsorg velges …………….med …………….. som 

26/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan. Prosess i Nordlandssykehuset 
 
Nordlandssykehuset har til hensikt legge en grundig og bred prosess som basis i forbindelse med 
innfasingen av oppdraget som forutsettes i Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Aktiviteten i sykehusene i helseforetaket vil være en av flere premisser som gir retning. 
 
Medisinsk direktør er i tett dialog med forskningsmiljøet på SKDE og en vil derfra be om ulike 
statistikker som vil bidra til best mulig grunnlag for beslutningene som skal komme. 
 
Første rapport som er tilrettelagt for NLSH er «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011 – 2014» 
datert 11.4.2016. 
 
Rapporten vedlegges. 
 
Medisinsk direktør vil redegjøre nærmere i møtet for denne, og hva hun tenker videre i forhold 
til ytterligere faktainnhenting. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte styresak nr. 60/2016 for Helse Nord RHF. 
 
Rapporten er inndelt og de ulike tabellene viser: 
 
Tabell 1 Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 2 Døgnopphold fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i 
opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 3 Dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i 
opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 4 Polikliniske kontakter fordelt på behandlende sykehus og avtalespesialister for 
personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 5 Døgnopphold fordelt på behandlende sykehus, hastegrad og type DRG for 
personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF.  
Tabell 6 Antall og andel døgnopphold for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset HF 
i 2014 fordelt på hoveddiagnosegruppe.  
Tabell 7 Antall og andel dagbehandlinger for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset 
HF i 2014 fordelt på hoveddiagnosegruppe. 15  
Tabell 8 Antall og andel polikliniske kontakter for pasienter behandlet ved 
Nordlandssykehuset HF i 2014 fordelt på hoveddiagnosegruppe.  
Figur 1 Antall døgnopphold per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og 
aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014.  
Figur 2 Antall dagbehandlinger per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og 
aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014.  
Figur 3 Antall polikliniske kontakter per opptaksområde fordelt på behandlingssted. 
Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 
2011-2014.  
 
 
Medisinsk direktør vil som nevnt foran orientere nærmere om innholdet i rapporten.  
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Administrerende direktør vil fremme forslag til vedtak i møtet, 

27/2016 KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, 
pågående arbeid, utfordringer og oppgaver framover. 
 
Saksbehandler: Guri Moen Lajord, KS 
 
Orientering ved Jan Dag Ottemo, koordinator KomUT nordre Nordland. 
  
Bakgrunn: 
KomUT står for «kommunal utbredelse» og er et nasjonalt prosjekt i regi av Norsk Helsenett 
(NHN). KomUT er organisert som kommunedrevne kompetansenettverk i alle helseregioner, og 
utfra justert mandat for 2015-2017 er oppdraget primært å arbeide med videreutvikling av 
elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi. I tillegg er kjernejournal et fokusområde. 
 
I Nord-Norge ble kompetansenettverket tidligere drevet av Nasjonalt senter for telemedisin og 
samhandling på UNN gjennom FUNNKe-prosjektet. Da Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 
besluttet å videreføre kompetansenettverkene var det under forutsetning av at KomUT nord også 
ble styrt og driftet av kommunene, som ellers i landet. Fra 1. april 2016 er dette fullt ut ivaretatt. 
Lenvik kommune i Troms er regional koordinator for Nord-Norge, og lokal koordinator i UNN-
området. Vefsn, Vågan og Alta kommune er lokale koordinatorer for sine områder, som er 
definert utfra helseforetakenes primærområder. 
 
God samhandling knyttet til elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetak og kommuner 
forutsetter god og jevnlig kontakt mellom partene. For å ivareta dette ble det ved overgangen fra 
FUNNKe til KomUT nord satt ned ei regional samarbeidsgruppe som har faste møter. I denne 
gruppa er koordinatorkommunene, helseforetakene, Helse Nord IKT, Norsk Helsenett og KS 
representert.  
 
I OSO-møtet vil lokal koordinator for nordre Nordland gi en orientering om status for KomUt 
nords arbeid, og felles utfordringer og oppgaver som følges opp i regional samarbeidsgruppe. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
 
 
 

28/2016 Revidering av tjenesteavtalene – statusrapport fra KSUet 
 
Saksbehandler: Mona Karlsen/Steinar Pleym Pedersen 
 
I sak 58/2015 gjorde OSO slikt vedtak: 
 
 

1. Det oppnevnes et partssammensatt KSU som får til oppgave å gå gjennom 
samtlige avtaler, inkludert Overordnet samarbeidsavtale. 

2. Der det er behov for endringer, søker en å få til omforente forslag. 
3. Endringsforslag/revideringer legges fram for OSO senest i første møte i 2017. 
4. OSO tar dernest sikte på å få til et anbefalt forslag til endringer/revideringer 

som sendes kommunene og NLSH sitt styre for endelig beslutning. 
5. KSUet sammensettes av 3 kommunale representanter, 3 representanter fra 

NLSH og en brukerrepresentant. 
6. Hans Arne Norbakk og Mona Karlsen utpekes som 2 av 3 av de kommunale, 

mens Eystein P Larsen og Steinar Pleym Pedersen utnevnes som 2 av 3 fra 
helseforetaket. 

7. Øvrige medlemmer utpekes innen utgangen av januar 2016. 
8. KSUet konstituerer seg selv. 
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Nordlandssykehuset har sekretariatsfunksjonen. 
 
Jan Håkon Juul er etter vedtaket i OSO oppnevnt som kommunal representant og Lena 
Arentzen er sekretær. 
 
Nordlandssykehusets «3.» representant avhenger av hvilken avtale som behandles. 
 
I denne saken orienteres OSO om status i arbeidet og OSO inviteres til å anbefale 
endringene slik de foreslås i Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr. 1. 
 
Revidering av avtalene er både et omfattende og komplisert arbeid. KSUet har 
imidlertid funnet en god arbeidsform og det er aktivitet mellom møtene både i 
kommunene og i NLSH. 
 
Vedlagt følger omforent forslag til ny Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr. 
1.  
 
Gjeldende avtaler har noen regionvise forskjeller. Dette skyldes at avtalene ble 
utarbeidet i de tidligere RESOene.  
 
KSUet anbefaler like avtaler, dog med kommunespesifikke særformuleringer der det er 
formålstjenlig for begge parter. 
 
KSUet bruker avtalene mellom NLSH og Vågan kommune som mal. 
 
Gjeldende avtaler vedlegges også. 
 
Revidering av avtalene influeres også av sentrale føringer.  Det betyr at 
tjenesteavtalene 3, 4 og 5 kan bli påvirket av nasjonale beslutninger.  
 
Dette kan gjelde etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser for pasienter 
med rus/og eller psykiatridiagnoser og betalingsplikt når nevnte pasientgrupper blir 
værende utskrivningsklar i spesialisthelsetjenesten. Beslutning knyttet til dette forventes 
2. halvår 2017. 
 
Utfra forannevnte har KSUet besluttet å avvente revidering av nevnte tjenesteavtaler. 
 
KSUet har i revidering som siktemål å forenkle/forkorte avtalene, men samtidig ikke 
endre vesentlig partenes forpliktelser. Dette synes en å lykkes med. 
 
Behandlingsprosedyre fremover 
 
KSUet anbefaler at OSO behandler forslagene til reviderte avtaler fortløpende, men at 
alle avtalene sendes samlet til kommunene og NLSH for endelig behandling. Dette kan 
neppe skje før tidlig i 2017. 
 
Forut for behandling i OSO har forslagene vært til regionvis vurdering i kommunene, og 
i den grad det har vært nødvendig drøftet med administrerende direktør i NLSH. 
 
I henhold til forannevnte har reviderte forslag til Overordnet samarbeidsavtale og 
tjenesteavtale nr. 1 vært til regionvis vurdering i kommunene. 
 
Særlig om Overordnet samarbeidsavtale 
 
Overordnet samarbeidsavtale har henvisninger til tjenesteavtalene. I det videre arbeidet 
kan det bli endringer i antall avtaler (færre/sammenslåtte), og da vil også henvisningene 
endres. Det tas derfor forbehold om at Overordnet samarbeidsavtale  får en endelig 
sluttbehandling til sist i OSO. 
 
 
Idet en viser til forannevnte, ber en OSO fatte slikt 
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Vedtak: 
 

1. OSO slutter seg til behandlingsprosedyren for revidering av Overordnet 
samarbeidsavtale og de øvrige13 tjenesteavtalene. 

2. OSO anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å vedta revidert 
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale nr. 1. 

3. OSO er innforstått med at Overordnet samarbeidsavtale kan bli gjenstand for 
nye behandling i OSO. Dette avhenger av evt. henvisninger som måtte ble 
anbefalt/vedtatt i de øvrige tjenesteavtalene. 

 
 

29/2016 Erfaringsmøte med kommunene – vår 2016 
 
 
Det har vært avholdt 4 erfaringsmøter med kommunene i vår: 
 

Lofoten 9.mai 
Indre Salten 23. mai 
Ytre Salten 24. mai 
Vesterålen 3. juni 

 
 
Erfaringsmøtene arrangeres x 2 pr. år og har betydning for flere forhold knyttet til 
samhandlingen mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene. 
 
Referat fra møtene vedlegges. 
 
Agenda for samtlige møter har vært: 
 
 

1. Mål for samhandlingsarbeidet 2016 
2. Hovedfokus denne gang er kvalitet i elektronisk varsling. Gjennomgang 

av gode og årlige/mindre gode PLO-meldinger. (NLSH – kommunene har 
gitt eksempler) 

3. Avviksmeldinger – status  pr. 1.5.16. Hvordan håndteres avvik i NLSH. 
Erfaring fra kommunene 

4. Innkomne saker fra kommunene «kommunerunden» 
5. Utskrivningsklare døgn pr. 1.5.16 
6. I Saltenkommunene og i Vesterålskommunene også «fra perm til PAD»   

 
Referat fra møtet 3. juni i Vesterålen er ikke inkludert i denne oppsummeringen. 
 
Til sammen har 65 personer deltatt. Fra NLSH har følgende klinikker deltatt: 
 

1. Hodebevegelses klinikken 
2. Psykisk helse- og rusklinikken 
3. Kirurgisk- ortopedisk klinikk 
4. Medisinsk klinikk 
5. Samhandlingsavdelingen 

 
 
Som nevnt foran har hovedfokus denne gang vært i forhold til elektronisk samhandling.  
Det har vist seg nyttig å få drøftet erfaringene både når det gjelder generell elektronisk 
dialog, men også hvordan status er med lege- og sykepleierepikriser.  Ikke bare 
kvantitet, men med særlig fokus på innhold/kvalitet. 
 
Både kommunene og sykehusenes representanter har forberedt seg godt, og har vist 
både gode og mindre gode meldinger. 
 
Sykehuset representanter tar eksemplene med seg tilbake og drøfter internt på post- og 
avdelingsmøter hvordan en skal forbedre der det er nødvendig. 
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I det vi kaller «kommunerunden» kommer det fram forbedringspunkter. I og med at 
mange kommuner deltar i hvert møte, blir dette også å betrakte som et læringsnettverk. 
Dette tilbakemeldes som positivt.  
 
 
Punktvis kan møtene oppsummeres slik: 
 

• Den elektroniske meldingsutvekslingen fungerer i hovedsak tilfredsstillende 
• Kommunene rapporterer om forsinkelser 
• Kommunene mener medisinsk utskrivningsklar og «overføringsklar» er to 

forskjellige ting. Pasient er ikke overføringsklar før elektronisk epikrise- og 
øvrige rapporter er klare. 

• Når medikamenter er seponert/tatt bort, må dette begrunnes. Gjøres ikke alltid.  
• Kommunene fornøyde med at medikamenter og resepter følger pas der det er 

påkrevd. 
• Ved behov for hjelpemidler av teknisk art, er det viktig at planlegging av dette 

skjer i god tid før utskrivningsklar. 
• Av tekniske grunner kan ikke sykepleierrapport sendes fra kommunen før 

innleggelsesrapport er mottatt. 
• Helseopplysninger skal følge med når pasient meldes utskrivningsklar. Hvis 

ikke, kan ikke kommunene forberede seg godt nok. 
• Viktig at meldingene har presisjon- det vil si at de har aktuelle opplysninger for 

aktuell pasient 
• IPLOS registreringen er vanskelig for sykehuset å skjønne. Det er viktig at 

fritekstfelt benyttes i innleggelsesrapporten slik at man kan motta en grundigere 
beskrivelse av sykepleieopplysninger. En god funksjonsbeskrivelse er særlig 
viktig, spesielt for særlig syke og krevende pasienter med flere diagnoser og 
hjelpebehov.  

• Viktig at kognitive funksjoner blir beskrevet. 
• Dersom pasient har behov for ergoterapi, er det svært positivt om kontakt 

opprettes i god tid før utskriving 
• Hjelpemiddelsentralen er en viktig instans i mange pasientforløp – kanskje 

sentralen kan inviteres til neste møte ? 
• Husk at telefonen også er et tilgjengelig verktøy 
• Det elektroniske meldingssystemet er en stor forbedring og letter dialogen 

mellom kommunene og sykehuset.  
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO betrakter erfaringsmøtene som gjensidige viktig i samhandlingsarbeidet, 
og ber om at både kommunene og helseforetaket bruker de punktvise 
merknadene i eget forbedringsarbeid. 

 
 
 

30/2016 Læringsnettverk gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 
 
Saksbehandler: Guri Moen Lajord, KS 
 
I perioden 2014 og 2015 ble det gjennomført nasjonale læringsnettverk for å bedre og 
utvikle helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp. Læringsnettverkene ble planlagt 
og gjennomført i samarbeid mellom Kunnskapssenteret og KS. Vågan kommune var 
eneste deltaker fra region nord.  
 
Regjeringen ønsker å videreføre læringsnettverk som ett virkemiddel for å nå målene i 
den nye Helse -og sykehusplanen og i Primærhelsetjenestemeldingen. Helse- og 
omsorgsdepartementet(HOD), Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret i 
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Folkehelseinstituttet (FHI) og KS har besluttet å samarbeide om videreutvikling og 
spredning av nasjonalt læringsnettverk for utvikling av Gode pasientforløp for eldre og 
kronisk syke (2014-2015). Målgruppen for læringsnettverkene er helse- og 
omsorgstjenesten i kommunene, og helseforetakene. Satsingen vil gjennomføres for 
hele landet i perioden 2016-2019. 
 
Målgruppen er eldre og kronisk syke som trenger helse- og omsorgstjenester i 
kommune og sykehus, og hvor pasientforløpet som regel innbefatter begge 
tjenestenivåene. Det er derfor ei forutsetning at kommunene har med «sitt» 
helseforetak. Arbeidet vektlegger brukerinvolvering, helsefremming og 
hverdagsmestring. 
 
Følgeevaluering og måling av resultater skal vektlegges. Kvalitet på 
pasientoppfølgingen måles gjennom en sjekkliste med nøkkelelementer i gode 
pasientforløp. Graden av etterlevelse av sjekklisten viser i hvilken grad kommunene og 
helseforetaket lykkes med sitt forbedringsarbeid. Reinnleggelser følges 
gjennomstyringsdata fra helsedirektoratet. 
 
I programmet for læringsnettverkene er det satt opp fem sentrale forbedringsområder: 

1. Overgang fra sykehus/kommunal institusjon til hjemmet, eller etablering av 
tjenester for nye brukere av hjemmetjenestene. 

2. Kartlegging av hva som er viktig for pasienten/ brukeren og tildeling av tjenester 
ut fra dette. 

3. Oppfølging av fastlege. 

4. Vurdering av pasientens/brukerens nytte av oppfølgingen 

5. Innhenting av pasientens/brukerens opplevelse av pasientforløpet. 

Satsingen skal også omfatte etablering og utprøving av oppfølgingsteam for multisyke, 
jfr. Primærhelsetjenestemeldingen punkt 13.3. 

 
Læringsnettverk i Nord-Norge: 
Oppstart i nord er under planlegging. Satsingen i denne regionen vil skje i samarbeid 
med Helse Nord RHF, som på sin side også hadde påtenkt en regional innsats på 
samhandling og rehabilitering. KS og FHI har rådført seg med Helse Nord RHF, og vil 
etter ei totalvurdering anbefale at det første læringsnettverket etableres i området 
Salten/Lofoten/Vesterålen, hvor Nordlandssykehuset og de 21 kommunene i 
helseforetakets primærområde inviteres med. Valg av område er begrunnet med at det 
primært skal bygges videre på de kommunene som deltok i første runde, og etablerte 
fagsamarbeid mellom kommunegrupper. Vågan kommune var som nevnt eneste 
deltaker fra nord tidligere, og det er et faglig nettverkssamarbeid i området. I tillegg vil vi 
se på om ordningen med praksissykepleier kan trekkes inn som ressurs. 
 
Målet er å få med alle tre sykehusene (Bodø, Gravdal og Stokmarknes) og alle 21 
kommunene. Dette innebærer at forsommeren og høsten 2016 må brukes til å gjøre 
satsingen kjent og motivere både kommunene og helseforetaket til å delta. Dette tenkes 
gjort på følgende måte: 

• Orientere Rådmannsutvalget om satsingen 

• Forankre satsingen hos administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF 

• Ta saken opp i Overordnet samarbeidsorgan (OSO), og be om støttevedtak 

• Kommunene v/rådmannen og helseforetaket v/klinikksjef el. tilsv. får 
tilsendt invitasjon med utfyllende informasjon og påmeldingsskjema 

• Invitere øverste faglig ledelse i kommunene og sykehusene til et 
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informasjons- og forankringsmøte for gjennomgang av satsingens innhold, 
mål og praktisk opplegg 

• Kommuner og helseforetak følges opp fortløpende fram til påmeldingsfrist, 
gjennom telefon- og e-postdialog. 

• Eventuelt kan det være aktuelt å besøke regionrådene og presentere 
satsingen også der. 

Hver kommune og helseforetaket deltar med et eget tverrfaglig forbedringsteam på 3- 8 
deltakere utfra kommune-/avdelingsstørrelse. 
 
Nettverksprogrammet gjennomføres over 21 måneder. Programmet inneholder fire 
samlinger á to dager i løpet av perioden. Det er lagt opp til tre mnd. forarbeid før første 
samling, og deretter arbeid mellom samlingene. Deltakerne følges opp med veiledning i 
mellomperiodene. 
 
Oppstart er planlagt til 1. november 2016 (forarbeidsfase), med første samling medio 
februar 2017, andre samling mai/juni 2017, tredje samling november 2017, og siste 
samling september 2018. Samlingene kan legges ulike steder alt etter hva deltakerne 
ønsker og hva som er best praktisk, tidsmessig og økonomisk.  
 
Kommunene og helseforetaket må selv dekke reise og oppholdsutgifter. Resten dekkes 
gjennom tilskudd til den nasjonale satsningen. KS vil se på mulighet til gi reisestøtte til 
kommuner som har uforholdsmessige høye kostnader ved deltakelse. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 
 

1. OSO støtter satsingen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» og 
etablering av læringsnettverk i Salten/Lofoten/Vesterålen. 

2. OSO oppfordrer kommunene og helseforetaket til å delta i læringsnettverket. 

 
31/2016 Administrerende direktør informerer/orienterer muntlig 

 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering 
 
 
 

32/2016 Referater 
 

1. Utskrivningsklare døgn pr. 1.5.16 
2. Utskrivningsklare døgn pr. 1.6.16 (ettersendes) 
3. Samhandlingsavvik pr. 30.4.16 
4. Fagdag for leger i Lofoten – vår 2016 – program 
5. Brev til regionrådene – dialog 
6. Klinikksjefene – oppfølging av OSO-saker 
7. Helsedirektoratet – program besøk Lofoten 24.5.16 

 
 
 

Side 11 av12 



  

Side 12 av12 



 

 

 
 

Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 13. APRIL 2016 
 
 
Sted : Bodø – KU1.053 
 
 
Tidspunkt:  10:30 – 13:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si
de  1 



Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 
ref.:2015/2726 
/SPP 

 Innkalt 
  

Leder  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune M 

  

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune F 

Ola Morten Teigen, rådmann Hadsel F 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune M 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune M 

Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune F (meldt kl 
07.00 13.4) 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune M 

Nils-Are Johnsplass, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune M 

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Paul Martin Strand, adm.direktør M 

Trude Grønlund, klinikksjef  Psyk. helse og rusklinikken F 

Bjørnar Hansen, ass klinikksjef  Psyk. helse og rusklinikken F 

Eystein Præsteng Larsen, rådgiver dir. stab M 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin M 
Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse M 

Harald Stordahl, fagsjef Fra 12:15 

Markus Jântti, enhetsleder diagnostisk klinikk Lofoten F 

Lars Solstad, avdelingsleder AKUM Lofoten F 

Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen F 

Geir Brokstad, avdelingsleder kir./ort klinikk Vesterålen Ikke møtt 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann M 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Karina Hjerde, Fagforbundet (fra 11:15) Fra 11:15 

Gry Berit Alveness, LO M 
  

KS  

  

Elin Bye M 

  

Andre  
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Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten M 

Katrine Brovoll Svendsen M- på Sak 16 

  

  

  
  

  
 
 
 

Sakskart: 
 
Agenda 
 
14/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
15/2016 Godkjenning av referat fra møtet 15.2.16 
16/2016 Sluttrapport – Innføring av elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) i Nordlandssykehuset 
17/2016 Best mulig ivaretakelse av «first responder» 
18/2016 Transport psykisk syke under tvang 
19/2016 Tiltak for å redusere avvik knyttet til manglende epikrise samt feil/mangler v. epikriser 
20/2016 Evaluering av Dialogmøtet 2016 
21/2016 Referater 
22/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
 
 
 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 
14/2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

15/2016 Godkjenning av referat/protokoll fra møtet 15.2.16 
 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Referatet fra møtet 15.2.16 godkjennes. 
 
 

16/2016 Sluttrapport – Innføring av elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger  (PLO) i 
Nordlandssykehuset  
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Enstemmig 
Vedtak: 

 
 

1. OSO er tilfreds med resultatene som er oppnådd i prosjektet og støtter videre 
innfasing av PLO i alle samarbeidskommunene til helseforetaket  

 
 

17/2016 Ivaretakelse av "first responder" – et mulig fellestiltak 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Forslag til prosedyre for ivaretakelse av «first responder» oversendes den enkelte 
kommune/blålysetatene og Prehospital klinikk for evt. implementering. 

18/2016 Samhandling knyttet til venting i forbindelse med transport av psykisk syke som skal 
innlegges på tvang. Orienteringssak. 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO ser positivt på at det er etablert en god og konstruktiv dialog i Lofoten 
med henblikk på en forsvarlig håndtering av pasienter som skal legges inn på 
tvang i psykisk helsevern 

2. OSO oppfordrer Nordlandssykehuset HF og kommunene om alltid å gå i 
dialog i god tid før endring av praksis hos en av partene som har betydning for 
den ene eller begge parter. (pkt. 2 forslag fra Jan Håkon Juul) 

 
 

19/2016 Tiltak for å redusere avvik knyttet til manglende epikrise samt feil/mangler v. 
epikriser 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Det vises til forskrift og tjenesteavtale nr. 5 som klart forplikter NLSH til å sende med 
epikriser ved utskrivning til aktuell instans i kommunen dersom pasienten skal ha 
oppfølging. 

2. Dersom epikrise ved utskrivning ikke er klar, skal ikke pasienten sendes ut av 
sykehuset og kommunene skal ikke ha noen betalingsplikt for døgn pasienten blir 
liggende pga manglende epikrise ved utskrivning. 

3. Klinikkene vil ha tilsendt månedlige avviksmeldinger som angår klinikken. Sendes 
klinikksjef. 

 
 

20/2016 Evaluering av Dialogmøtet 2016 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
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1. OSO viser til evalueringsrapporten og tolker den dithen at det er 

tilfredshet med årets dialogmøte. 
2. For å bedre løpende dialog med kommunesiden tilbyr OSOs leder, 

leder av samhandlingsavdelingen og regional OSO-representant seg 
å møte i det enkelte regionråd for gjensidig informasjonsutveksling. 

 
21/2016 Referater 

 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

1. Referatene tas til orientering. 
 
 

22/2016 Plan for eldreomsorg i Helse Nord – valg av kommunal representant 
 
 
 
Enstemmig  

 
Vedtak: 

 
1.Saken  utsettes til møtet 14.6. 
2. OSO ønsker mer informasjon om mandat/oppdrag og forklaring på hvordan dette 
arbeidet skal sammenholdes med geriatriplanen. 

  
 
 
 

 NESTE OSO-MØTE ER 14.6 I SVOLVÆR I FORBINDELSE MED 
SAMHANDLINGSKONFERANSEN. 
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FAGDAG LOFOTLEGER  - vår 2016 
 

PROGRAM 
 
14:00 – 14:30  Velkommen  – kaffe og noe å spise  
 
 
14:30 – 15:00  Om kirurgi generelt i Lofoten – og varicekirurgi/metoder spesielt 

v. avdelingsoverlege Peter Glesk 
 
15:00 – 15: 30 Oppfølging av ”first responder” ved ulykker og akutte dødsfall. 

Felles rutiner? 
   v. kommuneoverlege Jan Håkon Juul, Vågan 
 
15:30 – 15:45 Utredning inkontinens hos kvinner – nytt opplegg – spørreskjema 

til pas før polkl.time 
v.  urosykepleier Tina Karlsson 
 

15:45– 16:00 Plenum 
 
16:00 – 16:20 Pause – m. kaffe og vaffel ! 
 
16:20– 17:15 Behandling av langvarige smertetilstander i Norge. 
 (noen resultater fra en doktoravhandling)  

v. Turnuslege  Andreas Mellbye , Vestvågøy kommune 
 
17:15 – 18:00 Transport av psykisk syke som skal innlegges på tvang. Rutiner i 

Lofoten 
  
 v.  avdelingsleder Psykisk helse og rusklinikken Desirèe Skjerpen 

Høgmo og Irene Flatvoll Pedersen 
 
18:00 – 18:15 Plenumsdrøfting 
  
18:15– 18:40 Pause – m. kaffe og vaffel ! 
 
 
18:40 – 19:40 Blodsykdommer med spesielt vekt på lymfomkontroller i 

samhandling sykehus og fastlege – samt pakkeforløp for kreft 
innafor hematologi. 

  
 v.  overlege Randi Fykse Hallstensen 
 
19:40 – 20:10 Praksiskonsulentens halvtime 

v.  Erik Martinsen 
  

 
20:15 Middag – sosialt samvær. Nyvågar 
 
 



























































NOTAT TIL OSO: 
ORGANISERING AV DPS-ENE I PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN I NLSH 
 
 

1 Innstilling til konklusjon 
 
Organisasjonsmessige justeringer er ønsket i PHR-klinikken for å skape et mer likeverdig og 
robust tjenestetilbud til pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet i 
Nordlandssykehuset. Prosjektgruppen som har utredet saken foreslår å slå sammen de tre 
DPS-avdelingene til en felles DPS-avdeling, med et flertall for en seksjonering basert på 
funksjoner. Administrerende direktør ønsker imidlertid å etablere en modell med to DPS-
avdelinger hvor Lofoten og Vesterålen DPS slås sammen til ett DPS LoVe, med en 
avdelingsleder med kontorsted Lofoten eller Vesterålen. Ved slik sammenslåing vil hvert av 
DPSene i Nordlandssykehuset fylle krav til DPSene jfr nasjonale og regionale føringer og 
oppdrag. 
 
 

2 Bakgrunn 
 
Prosjekt ”Et felles DPS” ble iverksatt med bakgrunn i at Nordlandssykehusets tre DPS-er er 
svært ulike og har ulike utfordringer. Vi har ett komplett, differensiert DPS i Salten og to lite 
robuste og sårbare DPS i Lofoten og Vesterålen. Sårbare av ulike årsaker; ett med 
tilsynelatende tilstrekkelig med spesialister men uten døgnenhet og et med døgnenhet, men 
uten tilstrekkelig med fast ansatte spesialister. Utgangspunktet for prosjektet var å utrede 
hvorvidt en kunne etablere et mer robust tjenestetilbud og en mer optimal utnyttelse av de 
felles ressurser, til beste for pasientene i Nordlandssykehuset, ved å etablere en DPS-avdeling. 
Prosjektet har ikke som formål å endre på tjenestetilbudet til pasientene, men å vurdere om 
endring av organisatoriske og styringsmessige forhold kan gi bedre kvalitet, tilgjengelighet og 
en mer likeverdig behandling for pasientene, innenfor rammen av de ressursene en rår over.  
 
Saken er nevnt flere ganger i styresaker, som sak 104/2014 og budsjett 2015 og 2016. 
Prosjektgruppens rapport ble lagt fram høsten-15 men Administrerende direktør valgte 
imidlertid å avvente framlegg av Nasjonal helse- og sykehusplan før saken ble lagt fram for 
behandling i styret. Saken legges også av denne grunn fram som orienteringssak for OSO. 
 
Både den nasjonale helse- og sykehusplanen og den regionale planen for psykisk helse og 
TSB framholder at det vil være utfordringer for de minste DPSene å inneha spesialisert 
kompetanse på alle de områder som de nevnte planverkene lister opp som basiskompetanse og 
det understrekes at to eller flere DPSer må kunne ha formell samordning/styring for å oppnå 
en hensiktsmessig funksjons- og arbeidsfordeling og tilstrekkelig kompetanse.  

 
 
 
 
 
 

       
 

 
Saksbehandler: Trude  Grønlund. 

 Saksnr.: 
 

Dato: 
07.06.16 



 
 
Prosjektgruppen fikk følgende mandat: 
 
Gruppen skal skissere mulige modeller for en felles DPS-avdeling i Psykisk helse- og 
rusklinikken. Prosjektgruppen skal vurdere fordeler og ulemper med ulike modeller for å 
organisere Lofoten, Vesterålen og Salten DPS som ett felles, velfungerende og robust DPS i 
NLSH, og gi en anbefaling.  I sitt utredningsarbeid skal arbeidsgruppa se på forhold som:  
• spesialistrekruttering og bruk av spesialister  
• vaktordninger 
• felles vurderingsteam og inntak 
• bruk av døgntilbud 
• ledelsesnivå og ledelsesorganisering 
• geografiske avstander 
• konsekvenser av ulike endringer og tiltak  
 
Det skal gjennomføres risikovurderinger. 
 
Arbeidsgruppen har bestått av to representanter fra hver av de tre DPS’ene, 3 tillitsvalgte, 
klinikkverneombudet og to brukerrepresentanter. Prosjektleder har vært Ragnhild Skålbones, 
HR-avdelingen. 
 
Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
beskriver hva et velfungerende DPS er. Prosjektgruppa har definert robust som «uknuselig», 
som tåler sykdom, ferieavvikling, permisjoner, vakanser med mer. Det bør være rom for 
lokale tilpasninger, men tilbudet skal til enhver tid være faglig forsvarlig og fylle 
kvalitetskrav. Prosjektgruppen har anbefalt at det bør være lege- og psykologspesialist ved 
hver behandlingsenhet for å sikre faglig forsvarlighet. 
 
Enhetene må være robuste og store nok til at enhetsleder har handlingsrom, med stedlig 
ledelse på enhetsnivå. For hver organisatoriske enhet skal det etter spesialisthelsetjenesteloven 
§ 3-9 være én leder som har det overordnede og helhetlige ansvaret for virksomheten i 
enheten, både administrativt og faglig, jfr rundskriv I-2/2013 Lederansvaret i sykehus.  
 
Blant fordelene med ett felles DPS fant prosjektgruppen at avdelingsledelsen vil få økt 
handlingsrom. Det er økt mulighet til å utvikle tjenestetilbudet i hele området i ønsket retning 
hva gjelder ressursfordeling mellom de ulike tjenestetilbudene. 
     
Felles avdelingsledelse med medisinskfaglige eller psykologfaglige rådgivere kan styrke 
fagutvikling, rekruttering, samarbeid og utdanning av spesialister. Ett felles DPS vil gjøre 
døgnbehandling på DPS-nivå tilgjengelig for alle, og gi økt mulighet til å dreie fra døgn til 
dag. Ved å gjøre spesialiserte tjenester tilgjengelig for alle pasienter i regionen vil man kunne 
oppnå et mer likeverdig tilbud. Bedre utnyttelse av DPS-ets samlede ressurser bør medføre 
kortere ventetider og færre fristbrudd. 
 
Blant ulempene finner man at geografisk avstand mellom avdelingsledelsen og enhetene kan 
by på utfordringer, også mht. lokale samarbeidspartnere. En slik organisering forventes å 
medføre mer reising og forutsetter at kommunikasjonsformer som Lync, telestudio og 
virtuelle møterom fungerer godt. 
 



Felles inntaksteam vurderes som en viktig faktor for at det skal bli likeverdige vurderinger og 
prioritering av henvisningene. En konkret plan for organisering av felles inntaksteam skal 
utarbeides nærmere når ny organisasjonsmodell er besluttet. 
 
Flertallet i prosjektgruppa (9 representanter, herav brukerrepresentantene og 
klinikkverneombud) anbefaler at dagens tre DPS-er slås sammen til ett og organiseres iht 
funksjonsmodellen med tre seksjoner. Mindretallet (4 representanter) anbefaler primært at 
dagens organisering med tre avdelinger opprettholdes, sekundært geografisk modell med tre 
seksjoner. Mindretallets begrunnelse ligger som vedlegg til rapporten fra prosjektgruppen. 
 

3 Administrerende direktørs vurdering. 
Utgangspunktet for dette prosjektet var å gi et bedre og mer likeverdig tjenestetilbud til 
pasienter i det psykiske helsevernet med behov for behandling på DPS-nivå. På bakgrunn av 
svært ulike tilbud i våre tre DPS i dag, har pasienter med behov for allmennpsykiatrisk 
behandling ulik tilgang på tjenester på grunn av de organisatoriske grenser vi har bygd opp. 
De tre DPSene er i dag preget av ulik ventetid, fristbrudd, ulik aktivitet og prioritering til 
tilbud. Det er også stor forskjell på ressurstilgang mellom de tre avdelingene. Det er videre 
slik at pr. i dag er det kun Salten DPS som er et fullverdig DPS med de funksjoner og 
tjenestetilbud som et DPS forventes ha.  
 
Siden prosjektgruppen la fram sin rapport pr. 01.10.15 har det foregått mye arbeid med 
forbedringer i forhold til samhandlingen i klinikken. Først og fremt har Lofoten DPS og 
Vesterålen DPS måttet samhandle betydelig mer om bruk av døgnplassene. Dette har bedret 
samarbeidsklimaet og fagmiljøene i Lofoten og Vesterålen er blitt bedre kjent med hverandre. 
Lofoten DPS har på grunn av høyt sykefravær ikke vært i stand til å gjennomføre utvidet 
åpningstid for det ambulante akutt teamet og legeberedskapen i Vesterålen og Bodø har måttet 
overta ansvar for akutte kriser for pasienter fra Lofoten. Det har også vært gjennomført et 
prosjektarbeid knyttet til utarbeidelsen av felles inntaksteam og prosedyrer. Dette arbeidet har 
ført fagmiljøene nærmere og det foreligger enstemmig anbefaling til felles inntaksteam for 
klinikken fra gruppen. 
 
I lys av de nasjonale føringer samt forslag til regional plan for psykisk helsevern og TSB 
finner administrerende direktør at det vil være fornuftig i første omgang å organisere Lofoten 
og Vesterålen i en DPS-avdeling. De er hver for seg for sårbare og små og en felles styring vil 
medføre en mer robust DPS-avdeling. Denne avdelingen vil dermed inneha de funksjoner et 
DPS skal ha med døgn,- og dagbehandling, poliklinikk og ambulant virksomhet innenfor 
voksenpsykiatri og TSB.  
 
Administrerende direktør vurderer fortsatt at det vil kunne være tjenlig å etablere en felles 
DPS-avdeling. Jeg finner det imidlertid vanskelig i dag å be styret beslutte en såpass stor 
endring uten at vi som et første trinn prøver ut en modell med to avdelinger. Dette også for å 
imøtekomme innspill om at avdelingen ville hatt altfor stort opptaksområde med hele NLSHs 
opptaksområde. Den organisatoriske inndelingen i enheter innenfor de to avdelingene anses å 
være et administrativt ansvar for direktøren. Det synes imidlertid naturlig og riktig å legge til 
grunn prinsippene om å tilstrebe spesialistdekning i hver enhet for å skape en mer robust 
organisasjon og at alle ansatte skal ha en stedlig leder.  
 
Det foreslås at DPS LoVe etableres fra 01.09.16. Lofoten har pr i dag de største utfordringene 
både i forhold til spesialistdekning, beredskap og med høyt sykefravær. Vesterålen har en 



velregulert drift i sine to enheter, en døgnenhet og en poliklinikk med AAT, ledet av 
enhetsleder. Vi er ferdig med det store moderniserings- og omstillingsarbeidet i Vesterålen. 
Vesterålen DPS har også nylig klart å rekruttere 3 overleger siden prosjektgruppens rapport 
ble lagt fram.  
 
Adm.direktør ønsker at avdelingslederstillingen for DPS LoVe legges til enten Lofoten eller 
Vesterålen og at en av de stedlige enhetslederne i området som blir uten avdelingsleder 
tillegges stedlig lederfunksjon. Slik imøtekommer klinikken kravet om stedlig ledelse ved alle 
lokasjoner.  
 
Det forutsettes at klinikkens to DPS-avdelinger samarbeider tett og at tjenestetilbudet som er 
etablert i de to avdelingene kan benyttes av alle pasienter innenfor klinikkens opptaksområde. 
Det forutsettes også at det etableres et felles opptaksteam for DPSene for å sikre lik 
tilgjengelighet til allmennpsykiatriske tjenester.  
 
 
 
OSO bes om å ta saken til orientering.  
 
 



Overordnet SAMARBEIDSAVTALE 
 

1.  Parter 

Denne avtale er inngått mellom xxxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 

2. Bakgrunn 

Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-1 mfl. 
(helse- og omsorgstjenesteloven), jfr. lov om spesialisthelsetjenester § 2-1e, pålagt å inngå 
samarbeidsavtale. Ved inngåelse av denne overordnede samarbeidsavtalen og tilhørende 
tjenesteavtaler, oppfyller partene sin lovpålagte plikt til å inngå samarbeidsavtale.  

3.  Formål 

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om 
helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet 
til de tjenester som omfattes av avtalen.  
 
Samarbeidsavtalen skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale 
samhandlingsområder, og legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og 
helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres. 
 
Målet er at pasientene/brukerne skal oppleve at tjenestene:  
 

a) er faglig gode, samordnet og helhetlige, og preget av kontinuitet  
b) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå, og 

helseforetak 
c) ivaretar pasientenes og brukernes rett til medbestemmelse, informasjon og 

medvirkning 
 
Samarbeidsavtalen skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer og generelle 
bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder.  Samarbeidsavtalen fastsetter videre 
prosess for inngåelse av tjenesteavtaler mellom partene.   
 
Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om 
konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons- og 
veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av 
arbeidsgiveransvar. 
 
Betaling fra kommunen for utskrivningsklare pasienter er fastsatt i forskrifter til helse- og 
omsorgstjenesteloven.  
 
Tjenesteavtalene og retningslinjene etter denne samarbeidsavtale er vedlegg til 
samarbeidsavtalen, og er på samme måte som samarbeidsavtalen rettslig bindende mellom 
partene med mindre annet fremgår. 
Samarbeidet skal tuftes på en løsningsorientert tilnærming, samarbeid mellom helsepersonell 
og bruker/pasient, og et prinsipp om at pasientrelaterte avgjørelser tas så nært bruker/pasient 
som mulig.  
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Partene skal innhente brukererfaringer i arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene. 
Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et 
viktig fundament for samhandlingen.   

4. Virkeområde 

Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse- og 
ansvarsområder.  
 
Virkeområdet for samarbeidsavtalen er de områder hvor loven pålegger partene å inngå 
samarbeidsavtale, områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre, og hvor det derfor er 
behov for samordning mellom partene.  
 
Helseforetaket yter også tjenester til befolkningen i kommuner utenfor eget opptaksområde, og 
kommunen samhandler med andre helseforetak om behandlingstilbud. Partene er enige i at 
også samhandling mellom helseforetak i Helse Nord og kommuner i Helse Nord, utenfor 
helseforetakets opptaksområde, skal skje i henhold til den generelle delen av denne 
samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler og retningslinjer.   
 

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 

 
 
Ovennevnte punkter er fastsatt i egne tjenesteavtaler. Det er også inngått avtale om tilsetting av 
turnusleger (tjenesteavtale 12) og bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra 
spesialisthelsetjenesten, og ved innleggelse i sykehus (tjenesteavtale 13)  
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Partene kan også avtale rutiner/veiledere ved behov. 
 
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. 
 
 

6. Samarbeidsformer 

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. Minst en av representantene fra helseforetaket skal ha medisinsk faglig lederansvar 
og minst en av representantene fra kommunene skal være kommuneoverlege/fastlege. 
vedtektene for OSO følger som vedlegg til denne avtalen 

 

7. Plikt til gjennomføring og forankring 
Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av samarbeidsavtalen og 
tjenesteavtalene. 
Det skal opprettes en klar adressat i hver parts virksomhet som skal ha et overordnet ansvar 
for å veilede og bistå ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne. 
 
Partene plikter å gjøre samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene kjent for egne ansatte og 
brukere.  
Partene skal likeledes sikre medvirkning i de avtalte former for samarbeid. 
 
Partene har gjensidig informasjonsplikt ved endringer i rutiner, organisering, kapasitet og 
lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalene omfatter. For å avdekke dette skal 
det gjennomføres en risiko-og sårbarhetsanalyse.  
 
Partene skal sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte ansvarsområde i.h.h.t  de 
prosedyrer som er beskrevet i tjenesteavtalene. 
  
Partene skal bidra til forpliktende samhandling med fastlegene. Fastlegens ansvar og rolle har 
avgjørende betydning for oppfølging av avtalen. 
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8.  Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner  
 

Etter helse og omsorgstjenesteloven § 6-1, 2 ledd skal pasient- og brukererfaringer inngå i 
vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal også 
medvirke i forbindelse med utarbeidelse og endring av avtalen.  

Partene er enige i at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom 
brukerundersøkelser, brukerutvalget ved Nordlandssykehuset og aktuelle brukerråd i 
kommunen skal tillegges vekt. 

9.  Avvik 

Partene skal melde brudd på overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og 
samhandlingsrutiner som avvik til hverandre. Prosedyre for handtering av samhandlingsavvik 
utarbeides av OSO . 

10. Håndtering av uenighet - tvisteløsning 

I tilfelle motstrid om tvisteløsningsprosedyre mellom samarbeidsavtalen og tjenesteavtaler skal 
samarbeidsavtalen ha forrang.  
 
Eventuell tvist om betalingsplikten for utskrivningsklar pasient skal av partene, etter 
forutgående dialog mellom partene, hurtig bringes inn for sentral tvisteløsningsnemd.  Ved 
eventuell medhold for Nordlandssykehuset HF vil morarenter tilkomme fra forfallsdato for 
første faktura.  
 
Eventuelle krav fakturert på feil grunnlag og som kommunen har betalt, tilbakebetales med 
rente tilsvarende gjeldende morarente fra dato den er betalt til refusjonsdato. 
 
Dersom uenighet/tvist ikke blir løst gjennom forhandlinger skal partene bringe tvist inn for 
Nasjonal Tvisteløsningsnemnd. Ved innsending av sak til tvisteløsningsnemnda skal partene bli 
enige om hvorvidt nemndas avgjørelse skal være endelig. 
 
Dersom partene ikke ønsker at avgjørelse av Nasjonal Tvisteløsningsnemnd skal være bindende 
mellom partene kan tvist reises for de ordinære domstoler.  
 
Salten tingrett er verneting for tvist etter denne samarbeidsavtale og tjenesteavtaler.  

 

11. Mislighold 

Ved mislighold av avtalen eller vedleggene til denne, kan dokumentert tap som følge av 
misligholdet kreves dekket hos den misligholdende part.   
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12. Varighet, revisjon og oppsigelse 

Avtalen trer i kraft fra xxxxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.  
 
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper ut. 
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres, eller erfaringer tilsier behov for dette.  
Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtalene. 
 

13. Innsending av avtaler til Helsedirektoratet 

Etter at denne avtale er signert av begge parter, skal Nordlandssykehuset helseforetak iht. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 sende kopi av avtalen, herunder også tjenesteavtaler og 
retningslinjer til Helsedirektoratet. Dette skal skje innen én måned etter at avtalen er inngått, og 
senest én måned etter utgangen av frist fastsatt med hjemmel i § 6-3. 

 

14. Helseforetaksspesifikk del 

I de tilfeller pasienten har behov for ytterligere tiltak eller annen type hjelp i 
spesialisthelsetjenesten har spesialisthelsetjenesten en selvstendig plikt til henvisning internt. 
Spesialisthelsetjenesten  kan ikke sende pasienten tilbake til fastlegen for at denne skal foreta 
ny henvisningen til annen del av spesialisthelsetjenesten.   
 

 

15. Kommunespesifikk del 

 

Dato,        Dato,  

 

_______________________       _________________________ 

xxxxxxx  kommune v/ ordfører       Nordlandssykehuset helseforetak 
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Sykehuset (Flere elementer)

Sum av Ant_dogn ÅR Periode

2015
hittil
2015 2016 hittil
2016

Kommune jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16

ANDØY 29 2 31 5 5 5 Manglende transport
BEIARN 1 1 2
BODØ 97 80 38 29 244 9 12 15 3 39
BØ 1 1 8 4 3 4 19 11 Manglende transport
FAUSKE 13 1 3 11 28 29 38 18 6 91
GILDESKÅL 12 3 15 2 8 0 10 1 Manglende varsel
HADSEL* 1 3 3 7 42 10 2 20 74 5 Manglende transport
HAMARØY 1 2 3 1 1

MELØY 28 39 49 54 170 32 36 41 12 121 2
1 for manglende tranport
1 for sen varsel

MOSKENES 1 1 1 1

RANA 3 3 1 1 1 Manglende transport
RØST 2 2 1 1 2 4 1 Manglende transport
SALTDAL 2 1 3 3 2 1 6
SORTLAND 1 1 1 7 8
STEIGEN 1 1 4 2 2 8 1 Manglende transport
SØRFOLD 1 1 2
TYSFJORD 3 2 5 1 3 1 8 13
VESTVÅGØY 1 8 14 23 1 4 1 1 7
VÆRØY 1 1

VÅGAN 3 2 1 6 3 1 1 5 1 Manglende transport
ØKSNES 0 0 1 3 2 1 7
VEFSN 2 2
Totalsum 190 140 118 103 551 133 123 97 67 420 28

Hvorav 
døgn som

ikke 
faktureres Kommentarer
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Vår ref.:     
2016/32-55/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713 

Sted/Dato: 
Bodø, 18./19.5.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 18. mai 2016 - kl. 19.30 

19. mai 2016 - kl. 8.00 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg  
 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
I forkanten av styremøtet orienterte seksjonsleder Jon Thomas Finnsson om psykisk 
helsevern/rus - den gylne regelen. 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Styresak 58-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 

 
Sak 58-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 59-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016 
Sak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet 

Saksdokumentene var ettersendt.  
Sak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat 
Sak 62-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk 

helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 
Sak 63-2016 Samhandlingsreformen – resultater/konsekvenser, oppfølging fra 

styremøte 28. oktober 2015 og 6. april 2016 
Sak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i foretaksgruppen, 

evaluering - oppfølging av styresak 8-2012 
Sak 65-2016 Virksomhetsrapport nr. 4-2016 

Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 
Sak 66-2016 Møteplan 2017 
Sak 67-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. 

styresak 105-2009/3 
 4. Ambulansestrukturen i foretaksgruppen - orientering, 

oppfølging av styresak 47-2016, sak B 
 5. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 
Sak 68-2016 Referatsaker 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 ad. sak om Nasjonal 

helse- og sykehusplan, mandat for det videre arbeidet 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
18. mai 2016 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk 
helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om Samisk 
helsepark - idé- og konseptfase for bygg for somatiske 
spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 5. Notat fra Sametinget av 13. mai 2016 ad. Sametingets 
tilbakemelding på Finnmarkssykehusets utkast til 
styringsdokument og mandat for Samisk helsepark 
Kopi av notatet ble lagt frem ved møtestart. 
 
 
 

 



 6. Brev fra Narvik Kommune v/ordfører Rune Edvardsen av 18. 
mai 2016 vedr. styresak 60-2016 Nasjonalt helse- og 
sykehusplan Mandat for det videre arbeidet 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Brev med vedlegg fra Jan Størmer, overlege røntgenavdelingen 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø av 18. mai 2016 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 69-2016 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 59-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. april 2016 

Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2016 godkjennes.  
 
 
Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for 

det videre arbeidet 
    Saksdokumentene var ettersendt. 

Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge til rette for at felles metodikk 

kan brukes i utrednings- og analysearbeidet, før utredningsarbeidet starter i 
helseforetakene. Videre ber styret om at det i samarbeid med helseforetakene 
utvikles et felles sett av variabler som helseforetakene bruker i analyser og som 
grunnlag for å utvikle en framtidig løsning. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å starte en prosess med å flytte mer av den elektive 

kirurgien i helseforetakene til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for 
derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF utreder organisering av og nivå på kirurgisk 
akuttberedskap ved Nordlandssykehuset Lofoten og Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik. Dette inkluderer utredning av fødetilbudet. 

 

 



4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at alle helseforetak utreder/beskriver 
organisering av stedlig ledelse som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir 
oppfylt. Det forutsettes at medbestemmelse ivaretas i tråd med hovedtariffavtalens 
bestemmelser. Etter at helseforetakene har utredet og styrebehandlet spørsmålet 
om stedlig ledelse, fremmes saken for styret i Helse Nord RHF. 

 
5. Styret forutsetter at medbestemmelse/medvirkning i arbeidet med 

utviklingsplanene i helseforetakene sikres i tråd med prinsippene i veilederen for 
arbeidet med utviklingsplaner. 

 
6. Frist for første tilbakemelding fra helseforetakene til Helse Nord RHF på status for 

det pågående utredningsarbeidet settes til 30. september 2016. 
 

7. Endelig frist for tilbakemelding fra helseforetakene, inkludert lokale høringer og 
styrebehandling settes til 25. november 2016. Det forutsettes at det er bred 
medvirkning fra lokalsamfunn, medarbeidere og brukere i prosessene, jf. veileder 
for arbeidet med utviklingsplaner. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge til rette for at felles metodikk 

kan brukes i utrednings- og analysearbeidet, før utredningsarbeidet starter i 
helseforetakene. Videre ber styret om at det i samarbeid med helseforetakene 
utvikles et felles sett av variabler som helseforetakene bruker i analyser og som 
grunnlag for å utvikle en framtidig løsning. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å starte en prosess med å flytte mer av den elektive 

kirurgien i helseforetakene til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for 
derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF utreder organisering av og nivå på kirurgisk 
akuttberedskap ved Nordlandssykehuset Lofoten og Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik. Dette inkluderer utredning av fødetilbudet. 

 
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at alle helseforetak utreder/beskriver 

organisering av stedlig ledelse som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir 
oppfylt. Det forutsettes at medbestemmelse ivaretas i tråd med hovedtariffavtalens 
bestemmelser. Etter at helseforetakene har utredet og styrebehandlet spørsmålet 
om stedlig ledelse, fremmes saken for styret i Helse Nord RHF. 

 
5. Styret forutsetter at medbestemmelse/medvirkning i arbeidet med 

utviklingsplanene i helseforetakene sikres i tråd med prinsippene i veilederen for 
arbeidet med utviklingsplaner. 

 

 



6. Frist for første tilbakemelding fra helseforetakene til Helse Nord RHF på status for 
det pågående utredningsarbeidet settes til 30. september 2016. 

 
7. Endelig frist for tilbakemelding fra helseforetakene, inkludert lokale høringer og 

styrebehandling settes til 25. november 2016. Det forutsettes at det er bred 
medvirkning fra lokalsamfunn, medarbeidere og brukere i prosessene, jf. veileder 
for arbeidet med utviklingsplaner. 

 
 
Styresak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og konseptfase for 

bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, 
styringsdokument og mandat 
Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idé- og konseptfasen for 

Samisk helsepark - bygg for somatiske spesialisthelsetjenester slik det fremgår av 
styringsdokumentet. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samisk medbestemmelse og 

medvirkning ivaretas ved utviklingen av tilbudet og organiseringen av Samisk 
helsepark. 

 
3. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 

vernetjenesten og brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF.  
 

4. Styret ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet 
legges frem for styret i Helse Nord RHF, når den er behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å søke en snarlig avklaring med Helse- og 

omsorgsdepartementet i hva som legges i Oppdragsdokumentets krav om det 
strategiske ansvaret for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i 
hele landet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idé- og konseptfasen for 

Samisk helsepark - bygg for somatiske spesialisthelsetjenester slik det fremgår av 
styringsdokumentet. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samisk medbestemmelse og medvirkning 

ivaretas ved utviklingen av tilbudet og organiseringen av Samisk helsepark. 

 



3. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF.  

 
4. Styret ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet 

legges frem for styret i Helse Nord RHF, når den er behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å søke en snarlig avklaring med Helse- og 

omsorgsdepartementet i hva som legges i Oppdragsdokumentets krav om det 
strategiske ansvaret for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i hele 
landet. 

 
 
Styresak 62-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling, idéfase - mandat 
Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idéfasen for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling slik det fremgår av styringsdokumentet. 
 

2. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om legge frem idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfasen, når den er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idéfasen for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling slik det fremgår av styringsdokumentet. 
 

2. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om legge frem idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfasen, når den er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
 

 



Styresak 63-2016 Samhandlingsreformen – 
resultater/konsekvenser, oppfølging fra 
styremøte 28. oktober 2015 og 6. april 2016 
Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og konsekvenser av 

samhandlingsreformen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med samhandlingsreformen i 

foretaksgruppen, herunder tiltakene som er foreslått i denne saken. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om 

konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og konsekvenser av 

samhandlingsreformen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med samhandlingsreformen i 

foretaksgruppen, herunder tiltakene som er foreslått i denne saken. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om 

konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
 
Styresak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i 

foretaksgruppen, evaluering - oppfølging av 
styresak 8-2012 
Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av prosjekt Verdibasert 

hverdag til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp anbefalingene fra evalueringen i det videre 

arbeid med åpenhet og god dialog i sykehusene, jf. brev av 16. mars 2016 fra 
statsråd Bent Høie. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

 



Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av prosjekt Verdibasert 

hverdag til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp anbefalingene fra evalueringen i det videre 

arbeid med åpenhet og god dialog i sykehusene, jf. brev av 16. mars 2016 fra 
statsråd Bent Høie. 

 
 
Styresak 65-2016 Virksomhetsrapport nr. 4-2016 
    Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 

Saken ble behandlet, den 19. mai 2016. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få analysert utviklingen av yrkessammensetningen 

innen psykisk helsevern for barn og unge. 
 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å sørge for at ventetidene innen somatikk 

reduseres.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få analysert utviklingen av yrkessammensetningen 

innen psykisk helsevern for barn og unge. 
 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å sørge for at ventetidene innen somatikk 

reduseres.  
 
 
Styresak 66-2016 Møteplan 2017 

Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2017 godkjennes som følger: 
 

• 1. februar 2017: Bodø (oppdragsdokument 2017 til helseforetakene) 
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 22. februar 2017:  Tromsø - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 



• 29. mars 2017: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
 – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
 2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016  
• 26. april 2017:  Longyearbyen - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 24. mai 2017: Helgeland - besøk av Helgelandssykehuset HF   
• 14. juni 2017:  Bodø 
• 30. august 2017:  Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF   
• 27. september 2017: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF  
• 25. oktober 2017:  Tromsø 
• 22. november 2017:  Tromsø - besøk av Sykehusapotek Nord HF 
• 13. desember 2017:  Bodø  

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 25. mars 2017:  Årsregnskap og årlig melding for 2016 
b. innen 6. juni 2017:   Tertialrapport nr. 1-2017 
c. innen 6. oktober 2017:  Tertialrapport nr. 2-2017 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2017 godkjennes som følger: 
 

• 1. februar 2017: Bodø (oppdragsdokument 2017 til helseforetakene) 
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 22. februar 2017:  Tromsø - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 29. mars 2017: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
 – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
 2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016  
• 26. april 2017:  Longyearbyen - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 24. mai 2017: Helgeland - besøk av Helgelandssykehuset HF   
• 14. juni 2017:  Bodø 
• 30. august 2017:  Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF   
• 27. september 2017: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF  
• 25. oktober 2017:  Tromsø 
• 22. november 2017:  Tromsø - besøk av Sykehusapotek Nord HF 
• 13. desember 2017:  Bodø  

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 25. mars 2017:  Årsregnskap og årlig melding for 2016 
b. innen 6. juni 2017:   Tertialrapport nr. 1-2017 
c. innen 6. oktober 2017:  Tertialrapport nr. 2-2017 

 
 

 



Styresak 67-2016  Orienteringssaker 
Saken ble behandlet, den 18. og 19. mai 2016. 

 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Sametinget 12. mai 2016 - sammen med styremedlem Jernsletten og 
adm. direktør Vorland: Informasjon 

- Styreseminar i Helse Nord 19. - 20. mai 2016: Informasjon om forfall fra flere 
ansattevalgte styremedlemmer i RHF-et og HF-ene på grunn av at hotellet, der 
arrangementet avvikles, er tatt ut i den pågående streiken i hotellnæringen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Alvorlige hendelser: 

o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 

tidspunkt. 
o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved røntgenavdeling - alvorlig hendelse 

med dødsfall til følge:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 

tidspunkt. 
o Sak nr. 3: Pasient under behandling ved akuttmedisinsk avdeling - dødsfall:  
 Informasjon om foreløpig rapport fra Statens Helsetilsyn. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- Møte med Forsvaret 27. april 2016: Informasjon 
- Ventetider for angiografi/PCI, oppfølging av styresak 47-2016, sak A 

o Det ble vist til styresak 47-2016, sak A: Styret i Helse Nord RHF ber adm. 
direktør om en tilbakemelding, hvorfor pasienter utenfor Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø har lengre ventetid enn pasienter fra eget nedslagsfelt. 

o Adm. direktør ga styret tilbakemelding på spørsmålet og orienterte om 
årsakssammenhenger. 

o Adm. direktør vil komme tilbake til styret med flere detaljer i styremøte i 
september 2016, når rapport fra utredningsarbeid om PCI-tilbud i regionen 
presenteres. 

- Pasientreiser uten rekvisisjon - ansattes muligheter, oppfølging av styresak 36-
2016 
o Det ble vist til styresak 36-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber om at forholdet 

til ansatte og deres muligheter for å søke jobb i Helgelandssykehuset HF, 
Pasientreiser ANS eller innplassering/søke jobb i eget helseforetaket avklares 
nærmere. Styret ber om en tilbakemelding på disse spørsmålene i et senere 
styremøte. 

o Adm. direktør ga styret tilbakemelding på spørsmålene. 
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
4. Ambulansestrukturen i foretaksgruppen - orientering, oppfølging av styresak 47-

2016, sak B  
5. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 
 
  

 



Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 68-2016  Referatsaker 

Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 ad. sak om Nasjonal helse- og sykehusplan, 

mandat for det videre arbeidet 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 
Kopi av protokollen var ettersendt.  

4. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om Samisk helsepark - idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument og 
mandat 
Kopi av protokollen var ettersendt.  

5. Notat fra Sametinget av 13. mai 2016 ad. Sametingets tilbakemelding på 
Finnmarkssykehusets utkast til styringsdokument og mandat for Samisk helsepark 
Kopi av notatet ble lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Narvik Kommune v/ordfører Rune Edvardsen av 18. mai 2016 vedr. 
styresak 60-2016 Nasjonalt helse- og sykehusplan Mandat for det videre arbeidet 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. Brev med vedlegg fra Jan Størmer, overlege røntgenavdelingen 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø av 18. mai 2016 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
  

 



Styresak 69-2016  Eventuelt 
Saken ble behandlet, den 18. mai 2016. 

 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 19. mai 2016 
 
godkjent av Marianne Telle, 
i etterkant av styremøtet,  
den 19MAI2016 - kl. 11.35 
____________________  
Marianne Telle 
 

 



 

 
Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Deltakerne 
Kommunene 
Klinikksjefene 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
24.05.2016 

  
Referat fra ERFARINGSMØTE - "ytre Salten" - Bodø - 24.5.16 
 
Sted: Nordlandssykehuset Bodø 
Tid: 12:30 – 15:00 
Dato: 24.6.16 
 
Tilstede 
 
Bodø kommune: Mona Karlsen, Kirsten Willumsen, Liv Beate Sælø, Trond Skårn, Mona K. 

Karlsen ogTurid Rødfjell 
Meløy kommune: Geir Inge Hansen 
Gildeskål kommune: Anne Grete Mosti 
Beiarn kommune: Ørjan Kristensen og Elisabeth Lilleng 
Røst kommune: Åse Munkvold 
Nordlandssykehuset: Ragnhild Pedersen, Nina Jensen, Ian Dawson, Stian Molvik, Camilla 

Steinvik, Katrine Svendsen, Birgitte Cetin og Steinar Pleym Pedersen 
 
 
Agenda: 
 
 

1. Mål for samhandlingsarbeidet 2016 
2. Hovedfokus denne gang er kvalitet i elektronisk varsling. Gjennomgang av gode og 

årlige/mindre gode PLO-meldinger. (NLSH – Bodø/Gildesål kommune m. 
gode/mindre gode eksempler) 

3. Avviksmeldinger – status  pr. 1.5.16. Hvordan håndteres avvik i NLSH. Erfaring fra 
kommunene 

4. Fra «Perm til PAD» 
5. Aktuelle saker fra kommunene 
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Sak 1 
 
Det vises til vedlagte «foiler» som ble gjennomgått.  
 
Sak 2 
 
På grunn av en misforståelse (min feil !) hadde «bestillingen» knyttet til kommunal forberedelse 
ikke blitt gjort. 
 
 Enhetsleder Camilla Steinvik fra medisinsk klinikk hadde forberedt innlegg hvor en viste til 
«gode og litt mindre gode» måter den elektroniske varslingen blir benyttet på.  
 
Hun viste frem 2 innleggelsesrapporter. En innleggelsesrapport som inneholdt en grundig 
funksjonsbeskrivelse i tillegg til en IPLOS vurdering. Den andre innleggelse rapporten var et 
eksempel på en rapport som innehold lite opplysninger om pasienten, uten å benytte fritekstfelt.  
 
Eksemplene vedlegges. 
 
Det ble en god drøfting i «fri tekst» og følgende momenter ble drøftet: 
 
 

• Viktig at meldingene har presisjon- det vil si at de har aktuelle opplysninger for aktuell 
pasient 

• IPLOS registreringen er vanskelig for sykehuset å skjønne. Det er viktig at fritekstfelt 
benyttes i innleggelsesrapporten slik at man kan motta en grundigere beskrivelse av 
sykepleieopplysninger. En god funksjonsbeskrivelse er særlig viktig, spesielt for særlig 
syke og krevende pasienter med flere diagnoser og hjelpebehov.  

• Viktig at kognitive funksjoner blir beskrevet. 
• Dersom pasient har behov for ergoterapi, er det svært positivt om kontakt opprettes i god 

tid før utskriving 
• Hjelpemiddelsentralen er en viktig instans i mange pasientforløp – kanskje sentralen kan 

inviteres til neste møte ? 
• Husk at telefonen også er et tilgjengelig verktøy 
• Det elektroniske meldingssystemet er en stor forbedring og letter dialogen mellom 

kommunene og sykehuset.  
• Samhandlingsmøter kan være svært nyttig, men inviterte kommuner har ikke møtt. 
• Sykehuset er også i hovedsak fornøyd med bruken av meldingene, 
• Problemet er at sykehuset ved noen tilfeller ikke sender helseopplysninger samtidig med 

melding om utskrivningsklar pasient. Dette gjør det vanskelig for kommunene å starte 
planlegging av mottak av pasienter.  

• Erfarer at epikriser som kommer til kommunen lenge etter utskriving inneholder forslag 
til omsorgsnivå i kommunene. Det skal ikke shusets leger antyde.  En kan formidle 
pasient/pårørendes ønsker. 

• Registrert veldig sen utskriving av pasienter. Ulike årsaker. Bør unngås. 
• Hva med pasienter som skrives ut og som ikke har penger til egenandel skyss/reise ? 

Steinar sjekker om det finnes avtaler mellom NLSH og Nordland taxi. 
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«Huskeliste neste møte:»  
 

• Vurdere å invitere hjelpemiddelsentralen 
• Vurdere å invitere pasientreiser 
• Sende ut agenda på forhånd 
• Medisinske forbruksvarer – helseforetakets anbefalinger har kostnadsside for 

kommunene. Hvordan samarbeide her. 
 
Sak 3 
 
Det vises til vedlagte foiler som viser avvikstyper i regionen. I tillegg ble  nyetablerte interne 
rutiner i NLSH gjennomgått: 
 

• Hver måned skal klinikksjefene orienteres om avvik knyttet til egen klinikk 
• Hver måned skal klinikksjefene orienteres om hvor mange epikriser som mangler ved 

utskriving 
 
Generelt kan en si at det nu kan være en liten dreining i innholdet av avviksmeldingene. Fra å ha 
hovedfokus på system- og avtaleavvik, kan det se ut som om de mer tenderer mot kliniske avvik. 
 
Avvik skal sees på som forbedringstiltak og partene oppfatter hverandre til aktivt bruk. 
 
 
Sak 4 
 
Ørjan Kristensen gikk gjennom prosjektet «Fra perm til PAD». Se vedlagte foiler. 
 
Har vært et prosjekt i regi av 7 kommuner i indre Salten. 
 
Utprøvingen synes å være rimelig ferdig og det er stor entusiasme på å ta dette i bruk. 
 
Motto: få bort permer, skriv, meldinger og inn på Ipad/Iphone. 
 
Ønsker å pilotere i annen/andre kommuner. 
 
Ørjan inviteres til å informere under erfaringsmøtet i Vesterålen 3. juni. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Flakstad kommune 
Moskenes kommune 
Vestvågøy kommune 
Vågan kommune 
Deltakerne 
Klinikksjefene NLSH 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
10.05.2016 

  
Referat fra erfaringsmøte med kommunene i Lofoten - 9.5.2016 
 
Sted: Nordlandssykehuset Lofoten 
Tid: 11:30 – 14:00 
 
Tilstede 
 
Flakstad kommune: Ole Bakkejord og Beathe Dømbe 
Moskenes kommune: Anne M. Erntsen 
Vågan kommune: Camilla Eide 
Vestvågøy kommune: Heidi Wiik, Mari Theigmann, Nils Olav Hagen, Wenche Bøe, Lars Pleym 

Ludvigsen, Hanne Straum Riise og Elizabeth Sandnes. 
Nordlandssykehuset: Berit Christiansen, Marie K. Jântti, Ketil Solvang, Hilde Svartsund, Vigdis 

Lorentzen, Merete Breivik, Berit Skjørshammer, Sissel Juliussen, Ian 
Dawson, Stian Molvik og Steinar Pleym Pedersen 

 
 
Agenda: 
 
 

1. Mål for samhandlingsarbeidet 2016 
2. Hovedfokus denne gang er kvalitet i elektronisk varsling. Gjennomgang av gode og årlige/mindre gode 

PLO-meldinger. (NLSH – Vågan og Vestvågøy m eksempler) 
3. Avviksmeldinger – status  pr. 1.5.16. Hvordan håndteres avvik i NLSH. Erfaring fra kommunene 
4. Innkomne saker fra kommunene (ingen)/kommunerunden 
5. Utskrivningsklare døgn pr. 1.4.16 

   
 
Sak 1 
 
Det vises til vedlagte power point som også ble vist i møtet. 
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Sak 2 
 
Definert som «hovedsak» denne gang. 
 
Vågan og Vestvågøy, samt Nordlandssykehuset var utfordret til å finne fram to gode og to 
mindre gode eksempler på PLO-meldinger. 
 
Disse ble gjennomgått og det er stor enighet om at meldingene som går mellom instansene må 
være presise og ha et innhold som ivaretar nivåenes behov for videre oppfølging. 
 
En konkluderte med at vedlagte «utskrivningsmelding» fra NLSH kan være en god mal, og 
avdelingene/postene på sykehuset oppfordres til å se på denne som et godt eksempel. 
 
M.h.t. vurdering av pasientenes funksjonsnivå, nytter kommunene og helseforetaket ulikt 
vurderingsskjema (IPLOS og Bartel).  
 
Fra sykehusets side er det behov for disse vitale opplysningene ved innleggelse: 
 

• Tidligere sykdommer 
• ADL-funksjon – skriftlig – ikke IPLOS 
• Medikamentliste 
• Kognitiv funksjon 
• Ernæringsfokus 

 
Konklusjon:  
 
Både sykehuset og kommunene er i alle hovedsak fornøyde med kvaliteten på PLO-varslingene 
og den elektroniske samhandlingen. Den suppleres også med telefonisk kontakt. 
 
Sak 3 
 
Det vises til power pointen. 
 
Brukerutvalget og Overordnet samarbeidsorgan har gjort følgende vedtak: 
 
BU: 
 

1. Det vises til forskrift og tjenesteavtale nr. 5 som klart forplikter NLSH til å sende med epikriser ved 
utskrivning til aktuell instans i kommunen dersom pasienten skal ha oppfølging. 

2. Brukerutvalget mener at  manglende/mangelfull epikrise/tilsvarende dokument mangler ved 
utskrivning er en åpenbar trussel for pasientsikkerheten  til pasienter som skal ha kommunal 
oppfølging..  

3. Brukerutvalget ber adm.dir bidra slik at dette problemet løses raskt. 
 

OSO: 
 

Det vises til forskrift og tjenesteavtale nr. 5 som klart forplikter NLSH til å sende med epikriser 
ved utskrivning til aktuell instans i kommunen dersom pasienten skal ha oppfølging. 
 
Dersom epikrise ved utskrivning ikke er klar, skal ikke pasienten sendes ut av sykehuset og 
kommunene skal ikke ha noen betalingsplikt for døgn pasienten blir liggende pga manglende 
epikrise ved utskrivning. 
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Klinikkene vil ha tilsendt månedlige avviksmeldinger som angår klinikken. Sendes klinikksjef. 
 

 
Avvik knyttet til brudd på tjenesteavtaler/forskrift er redusert, utfordringen for helseforetaket er 
oppfølging av kravet om minimum EVU ved utskrivning. 
 
Det er betydelig fokus på dette, jfr. forannevnte vedtak i BU og OSO.  
 
Det kan til tider være vanskelig å «spore opp» hvilke pasienter et avvik evt. gjelder. Det kan 
skyldes flere ting, blant annet at avvik blir liggende lenge før det sendes. I tillegg kan manglende 
opplysninger om hvem pasient er og hvor pasient har vært i sykehuset. 
 
Det oppfordres til å sende avvik så raskt som mulig etter at hendelse/avvik er kjent. 
 
Steinar sjekker om skrivetjenesten kan opplyse om NPR-nummer. Det vil bidra til lettere 
gjenkjenning. 
 
 
Konklusjon:  
 
Det er enighet om at avviksmeldinger, eller forbedringsmeldinger bidrar til forbedring.  
 
Sak 4 
 
Det var ikke kommet inn eksplisitte saker fra kommunene. 
Imidlertid ble det en god debatt omkring temaet fagutvikling, veiledning og opplæring. 
 
Både kommunene og sykehuset jobber kontinuerlig med dette, og det er åpenhet i forhold til 
deltakelse hos hverandre. 
 
Økonomi kan være et hinder for deltakelse. 
 
Inviter gjerne hverandre til faglige forum, eller faglige undervisningsbolker. 
 
Primærhelsemeldingen vil utfordre både kommunene og sykehuset hva angår de foreslåtte 
endringene innen rus/psykiatrifeltet. 
 
Det ble minnet om at årets Samhandlingskonferanse i Svolvær 14. og 15. juni har nettopp 
rus/psyk som hovedtema. 
 
Kommunene og sykehuset er enig om at best mulig forberedelse er viktig. For å bidra her vil 
samhandlingsavdelingen invitere til en faglunch rett over sommeren hvor Primærhelsemeldingen 
og endringer innen rus/psyk blir hovedtema. 
 
 
Sak 5 
 
Det vises til power point og for øvrig de kommentarer som ble gitt i møtet. 
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Generell oppsummering 
 
Møtet ble gjennomført i god tone og med godt engasjement. Det er enighet om at disse møtene er 
nyttige og bør videreføres. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Deltakerne 
Kommunene 
Klinikksjefene 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
24.05.2016 

  
Referat fra ERFARINGSMØTE "indre Salten" - Fauske 23.5.16 
 
Sted: Fauske Helsetun 
Tid: 11:00 – 14:00 
Dato: 23.5.16 
 
Tilstede: 
 
Saltdal kommune:  Margrethe Spørck, Helene Lyngseth og Omar Aardal 
Fauske kommune: Stein-Ole Rørvik, Hege Johansen, Solveig Pedersen, Hilde Sørensen, Nils-

Are Johnsplass, Snorre Johansen, Lene Gulstad, Gro Jørgensen, Marianne 
Eriksson og Kari Breimo 

Tysfjord kommune: Morten Aspaas 
Hamarøy kommune: Torodd Gustavsen 
Steigen kommune: Sissel Grimstad og Mona Rist Nystad 
Sørfold kommune: Laila Furre 
Nordlandssykehuset: Stian Molvik, Per Bjarøy, Ian Dawson, Kathrine Svendsen, Camilla 

Steinvik, Hege Kristin Johansen og Steinar Pleym Pedersen 
 
 
Agenda: 
 
 

1. Mål for samhandlingsarbeidet 2016 
2. Hovedfokus denne gang er kvalitet i elektronisk varsling. Gjennomgang av gode og 

årlige/mindre gode PLO-meldinger. (NLSH – Fauske kommune m. gode/mindre gode 
eksempler) 

3. Avviksmeldinger – status  pr. 1.5.16. Hvordan håndteres avvik i NLSH. Erfaring fra 
kommunene 

4. Fra «Perm til PAD» 
5. Aktuelle saker fra kommunene 
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Sak 1 
 
Det vises til vedlagte «foiler» som ble gjennomgått.  
 
Sak 2 
 
Fauske kommune v. Solveig Pedersen og enhetsleder Camilla Steinvik fra medisinsk klinikk 
hadde forberedte innlegg hvor en viste til «gode og litt mindre gode» måter den elektroniske 
varslingen blir benyttet på.  
 
Steinvik fra NLSH viste frem 2 innleggelsesrapporter. En innleggelsesrapport som inneholdt en 
grundig funksjonsbeskrivelse i tillegg til en IPLOS vurdering. Den andre innleggelse rapporten 
var et eksempel på en rapport som innehold lite opplysninger om pasienten, uten å benytte 
fritekstfelt.  
 
Fauske kommune viste frem eksempel på gode og mindre gode Helseopplysninger som var sendt 
som vedlegg til melding om utskrivelsesklar pasient.  
 
(Eksemplene fra Fauske kommune vedlegges). 
 
Momenter som ble drøftet: 
 

• Viktig at meldingene har presisjon- det vil si at de har aktuelle opplysninger for aktuell 
pasient 

• Ved utskrivning fra s.huset av kjent pasient; hva er da nytt og viktig for kommunen å vite 
om 

• IPLOS registreringen er vanskelig for sykehuset å skjønne. Det er viktig at fritekstfelt 
benyttes i innleggelsesrapporten slik at man kan motta en grundigere beskrivelse av 
sykepleieopplysninger. En god funksjonsbeskrivelse er særlig viktig, spesielt for særlig 
syke og krevende pasienter med flere diagnoser og hjelpebehov.  

• Viktig at kognitive funksjoner blir beskrevet også 
• Dersom pasient har behov for ergoterapi, er det svært positivt om kontakt opprettes i god 

tid før utskriving 
• Hjelpemiddelsentralen er en viktig instans i mange pasientforløp – kanskje sentralen kan 

inviteres til neste møte ? 
• Ikke send innleggelsesrapport til sykehuset før kommunen har mottatt melding fra aktuell 

avdeling/post. Dette vil bli mulig, NLSH jobber med å få dette på plass. 
• Husk at telefonen også er et tilgjengelig verktøy 
• Det elektroniske meldingssystemet er en stor forbedring og letter dialogen mellom 

kommunene og sykehuset.  
• Sykehuset er også i hovedsak fornøyd med bruken av meldingene, 
• Problemet er at sykehuset ved noen tilfeller ikke sender helseopplysninger samtidig med 

melding om utskrivningsklar pasient. Dette gjør det vanskelig for kommunene å starte 
planlegging av mottak av pasienter.  
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Sak 3 
 
Det vises til vedlagte foiler som viser avvikstyper i regionen. I tillegg ble  nyetablerte interne 
rutiner i NLSH gjennomgått: 
 

• Hver måned skal klinikksjefene orienteres om avvik knyttet til egen klinikk 
• Hver måned skal klinikksjefene orienteres om hvor mange epikriser som mangler ved 

utskriving 
 
Generelt kan en si at det nu kan være en liten dreining i innholdet av avviksmeldingene. Fra å ha 
hovedfokus på system- og avtaleavvik, kan det se ut som om de mer tenderer mot kliniske avvik. 
 
Avvik skal sees på som forbedringstiltak og partene oppfatter hverandre til aktivt bruk. 
 
 
Sak 4 
 
Helene Lyngseth og Stein Ole Rørvik gikk gjennom prosjektet «>Fra perm til PAD». Se vedlagte 
foiler. 
 
Har vært et prosjekt i Fauske og Saltdal kommune. 
 
Utprøvingen synes å være rimelig ferdig og det er stor entusiasme på å ta dette i bruk. 
 
Motto: få bort permer, skriv, meldinger og inn på Ipad/Iphone. 
 
Ønsker å pilotere i annen/andre kommuner. 
 
Hamarøy kommune signaliserte interesse. 
 
Sak 5 
 
Det ble registrert en liten, men viktig misforståelse å oppklare knyttet til varslingsreglene for 
utskrivningsklare pasienter.  
Reglene for varsling reguleres av egen forskrift og Tjeneste avtale nr. 5 
 
Tjenesteavtalens formulering: 
 

• Varsling til kommunen om innlagt pasient etter forskriftens § 8 skal fortrinnsvis skje 
døgn- og ukekontinuerlig mellom kl. 08:00 – 15:30. 

• Varsling til kommunen om utskrivningsklar pasient etter forskriftens § 10 skal 
fortrinnsvis skje døgn- og ukekontinuerlig mellom kl. 08:00 – 14:30. 
 

Det er den enkelte kommune som må sørge for at meldinger blir lest/mottatt. 
 
Mye arbeid både i kommuner og sykehuset når det oppstår uenighet om betalingsplikt for 
pasientdøgn. Store forsinkelser er registrert i sykehuset. Dette påfører begge parter unødig 
arbeid. 
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Sykehuset bes administrere slik uenighet på hurtigst mulig måte. Der det er klart at betaling ikke 
skal skje, bør/må sykehuset sørge for at faktura ikke blir sendt ut. 
 
Det er viktig at kommunene registrerer sine avvik også i forhold til hvilken klinikk/post det 
gjelder. Hvis ikke er det vanskelig for sykehuset å finne ut av det, og forbedringer/lukking avvik 
vanskeliggjøres. 
 
Begrepet utskrivningsklar pasient ble også drøftet. Det er ingen uenighet om at utskrivningsklar 
er basert på en individuell medisinsk vurdering. Det som aktualiserer denne drøftingen er 
spørsmålet om pasienten automatisk da er overføringsklar til kommunen. Det ble i denne 
debatten vist til vedtak både i Brukerutvalget og i OSO. 
 
Følger ikke elektronisk epikrise og sykepleierrapport med, mener en pasienten ikke er 
overføringsklar.  
 
 
Oppsummering: 
 
Erfaringsmøtet er et viktig forum. 
Svært viktig at sykehusets representanter tar med seg erfaringene/referatet fra møtet for intern 
gjennomgang. 
 
Nytt møte senhøstes! 
 
God sommer. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Lofotrådet 
postmottak@lofotradet.no 
Salten regionråd 
regionradet@salten.no 
Vesterålen regionråd 
postmottak@vestreg.no 
 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2726/SPP 
 

Dato: 
25.04.2016 

  
Regionrådet - gjensidig informasjon/dialog med Nordlandssykehuset 
helseforetak 
 
Overordnet samarbeidsorgan(OSO) for kommunene og Nordlandssykehuset gjorde i sak 20/2016 
slikt vedtak: 
 
 
 

1. OSO viser til evalueringsrapporten og tolker den dithen at det er tilfredshet med 
årets dialogmøte. 

2. For å bedre løpende dialog med kommunesiden tilbyr OSOs leder, leder av 
samhandlingsavdelingen og regional OSO-representant seg å møte i det enkelte 
regionråd for gjensidig informasjonsutveksling. 

 
OSO arrangerer årlig et dialogmøte og programmet utarbeides av en liten partssammensatt 
gruppe. 
 
I årets møte kom det fram behov for en styrking av dialogen med kommunene. Det ble ikke 
konkretisert hva som ligger i det. 
 
OSOs leder, Nils Olav Hagen ønsker å bidra i dette arbeidet. 
 
I samarbeid med undertegnede «inviterer» vi oss til regionrådet. 
 
I første omgang kanskje til sekretariatet for å drøfte hvordan vi best mulig skal komme i dialog. 
 
 
Vi tillater oss å be dere vurdere om dette kan være hensiktsmessig? 
 
Svar gjerne til: 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 

mailto:postmottak@lofotradet.no
mailto:regionradet@salten.no
mailto:postmottak@vestreg.no


Steinar.pleym.pedersen@nlsh.no 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Nils Olav Hagen 
Leder OSO 
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Bakgrunnsinformasjon 

Utvalg 

Hovedutvalget er personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset (NLSH) HF som har vært 
behandlet ved offentlig finansierte somatiske sykehus eller avtalespesialister i 2011-2014. For å få en 
enklere tekst brukes begrepet «bosatt i Bodø, Vesterålen eller Lofoten» om personer bosatt i 
opptaksområdet til NLSH HF Bodø, Vesterålen eller Lofoten.  For analysene på hoveddiagnosegruppe er 
utvalget personer behandlet ved NLSH HF i 2014.  
 

Datagrunnlag 

Analysene er gjort på data fra Norsk pasientregister (NPR) for somatisk spesialisthelsetjeneste for 
årene 2011- 2014. Datagrunnlaget er sykehusoppholdsfiler og avtalespesialistfiler. Det rapporteres 
avdelingsopphold, dagbehandlinger og polikliniske kontakter til NPR. I sykehusoppholdsfilene er 
etterfølgende avdelingsopphold for samme sykeepisode slått sammen til ett sykehusopphold. I 
sykehusoppholdsfilene som er grunnlaget for disse analysene lages ikke sykehusopphold på samme 
måte for alle HF. For noen HF lages sykehusopphold innenfor ett HF (f.eks. UNN HF), mens for andre HF 
lages sykehusopphold innenfor enkeltsykehus (f.eks. NLSH HF). Det er regelverket for innsatsstyrt 
finansiering som ligger til grunn for produksjonen av sykehusoppholdsfilene. Dette medfører også at 
noen dagbehandlinger og polikliniske kontakter som er rapportert til NPR ikke inngår i 
sykehusoppholdsfilene.  
 

Analyser 

I Tabell 2 til Tabell 5 vises blant annet ustandardiserte rater (faktisk antall per 1000 innbyggere). 
Figurene viser kjønns- og aldersstandardiserte rater. Kjønns- og aldersstandardiserte rater viser 
hvordan forbruket av helsetjenester ville ha vært dersom kjønns- og alderssammensetningen hadde 
vært helt lik i ulike opptaksområder i hele Norge. De tre opptaksområdene til NLSH HF har ulik kjønns- 
og alderssammensetning. Dette resulterer i at de ujusterte ratene og de kjønns- og aldersstandardiserte 
ratene er noe forskjellige.  De kjønns- og aldersstandardiserte ratene for bosatte i Lofoten og Vesterålen 
er noe lavere enn de ujusterte ratene fordi Lofoten og Vesterålen har en noe eldre befolkning enn Norge 
sett under ett.  
 

Bestilling 

Bestilt av NLSH HF ved Beate Sørslett 28.02.2016.  
 

Utføring 

Analysene er utført av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Linda Leivseth. 
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Befolkningsgrunnlag 

 

Tabell 1 viser befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet til NLSH HF i 2011-2014. Det var en svak økning 
i antall innbyggere i alle opptaksområdene fra år til år bortsett fra i Vesterålen der antall innbyggere 
gikk litt ned fra 2013 til 2014.  

 

Tabell 1 Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF. 

 Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Innbyggere, n   30139 30282 30438 30419 22433 22571 22696 22853 82096 82745 83308 83659 
Kilde: Befolkningstall, Statistisk sentralbyrå. 
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Døgnopphold  

 

Tabell 2 viser døgnopphold fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til 
NLSH HF. Det vises totalt antall, prosent og antall døgnopphold per 1000 innbyggere for hver kategori 
av behandlende sykehus. For personer bosatt i opptaksområdene til NLSH HF var over 80 % av 
døgnoppholdene enten ved eget lokalsykehus eller også ved NLSH HF Bodø for personer bosatt i 
Vesterålen og Lofoten. Personer bosatt i Lofoten hadde høyere andel døgnopphold ved NLSH Vesterålen 
mer enn bosatte i Vesterålen hadde døgnopphold ved NLSH Lofoten. Bosatte i Vesterålen hadde større 
andel døgnopphold ved UNN Tromsø enn bosatte i Bodø og Lofoten. Under 1 % av døgnoppholdene var 
ved private sykehus.  

 

Tabell 2 Døgnopphold fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til 
Nordlandssykehuset HF. 

Behandlende sykehus Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Eget lokalsykehus, n   3897 4056 3941 4009 3695 3444 3514 3334 12268 12054 11928 11942 
Eget lokalsykehus, %  64,1 64,6 65,0 66,6 62,4 62,1 62,6 61,3 83,2 83,4 83,2 82,1 
Eget lokalsykehus, rate*  129 134 129 132 165 153 155 146 149 146 143 143 
              
NLSH Bodø, n   1028 989 927 830 1240 1168 1146 1096 . . . . 
NLSH Bodø, %  16,9 15,8 15,3 13,8 20,9 21,1 20,4 20,2 . . . . 
NLSH Bodø, rate*  34 33 30 27 55 52 50 48 . . . . 
              
Annet sykehus i eget HF, n   31 45 34 28 131 150 184 156 59 66 43 51 
Annet sykehus i eget HF, %  0,5 0,7 0,6 0,5 2,2 2,7 3,3 2,9 0,4 0,5 0,3 0,4 
Annet sykehus i eget HF, rate*  1 1 1 1 6 7 8 7 1 1 1 1 
              
UNN Tromsø, n   611 691 721 677 477 398 404 424 1147 1024 1124 1170 
UNN Tromsø, %  10,1 11,0 11,9 11,2 8,1 7,2 7,2 7,8 7,8 7,1 7,8 8,0 
UNN Tromsø, rate*  20 23 24 22 21 18 18 19 14 12 13 14 
              
Andre HF i Helse Nord, n   143 131 108 119 60 66 49 81 256 301 297 307 
Andre HF i Helse Nord, %  2,4 2,1 1,8 2,0 1,0 1,2 0,9 1,5 1,7 2,1 2,1 2,1 
Andre HF i Helse Nord, rate*  5 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 
              
HF i andre helseregioner, n   324 326 304 319 281 280 298 309 886 866 868 992 
HF i andre helseregioner, %  5,3 5,2 5,0 5,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,0 6,1 6,8 
HF i andre helseregioner, rate*  11 11 10 10 13 12 13 14 11 10 10 12 
              
Private sykehus, n   41 39 31 41 39 39 20 35 124 145 77 87 
Private sykehus, %  0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,4 0,6 0,8 1,0 0,5 0,6 
Private sykehus, rate*  1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
              
Totalt, n   6075 6277 6066 6023 5923 5545 5615 5435 14740 14456 14337 14549 
Totalt, %  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt, rate*  202 207 199 198 264 246 247 238 180 175 172 174 
* Antall døgnopphold per 1000 innbyggere.  
Kilde: Sykehusoppholdsfiler somatikk, Norsk pasientregister. Befolkningstall, Statistisk sentralbyrå.   
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Figur 1 viser kjønns- og aldersstandardiserte rater for antall døgnopphold per 1000 innbyggere per 
opptaksområde fordelt på behandlingssted. Totalt var det 236 døgnopphold per 1000 innbyggere for 
personer bosatt i Lofoten, mens tilsvarende tall for bosatte i Vesterålen og Bodø var henholdsvis 190 og 
173. Personer bosatt i Lofoten hadde 61 % av døgnoppholdene ved eget sykehus, en betydelig andel 
ved NLSH HF Bodø og en liten andel ved NLSH HF Vesterålen. Personer bosatt i Vesterålen hadde 65 % 
av døgnoppholdene ved eget sykehus, en betydelig andel ved NLSH HF Bodø og en svært liten andel ved 
NLSH HF Lofoten. Personer bosatt i Bodø hadde 83 % av døgnoppholdene ved eget sykehus. Det var 
relativt små forskjeller mellom opptaksområdene i bruk av døgnopphold ved UNN Tromsø, andre HF og 
ved private sykehus. Bosatte i Bodø brukte UNN HF litt mindre en bosatte i Lofoten og Vesterålen.  

 

 
Figur 1 Antall døgnopphold per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og aldersstandardiserte rater 
per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014. 
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Dagbehandlinger 

 
Tabell 3 viser dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet 
til NLSH HF. Det vises totalt antall, prosent og antall dagbehandlinger per 1000 innbyggere for hver 
kategori av behandlende sykehus. For personer bosatt i opptaksområdene til NLSH HF var over 85 % av 
dagbehandlingene enten ved eget lokalsykehus eller også ved NLSH HF Bodø for personer bosatt i 
Vesterålen og Lofoten. Det var generelt svært få dagbehandlinger ved andre sykehus i eget HF. Antall 
dagbehandlinger ved UNN Tromsø ble betydelig redusert fra 2011 til 2014. Rundt 2-3 % av 
dagbehandlingene var ved private sykehus. 
 

Tabell 3 Dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til 
Nordlandssykehuset HF. 

Behandlende sykehus Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Eget lokalsykehus, n   2627 2485 2315 2325 2022 2092 1992 2111 7119 7015 6706 5826 
Eget lokalsykehus, %  73,3 76,1 77,5 75,7 74,1 74,5 76,5 78,9 86,7 87,5 90,1 88,6 
Eget lokalsykehus, rate*  87 82 76 76 90 93 88 92 87 85 80 70 
              
NLSH Bodø, n   374 271 320 276 323 353 348 329 . . . . 
NLSH Bodø, %  10,4 8,3 10,7 9,0 11,8 12,6 13,4 12,3 . . . . 
NLSH Bodø, rate*  12 9 11 9 14 16 15 14 . . . . 
              
Annet sykehus i eget HF, n   7 7 4 7 9 20 25 14 4 49 42 26 
Annet sykehus i eget HF, %  0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 1,0 0,5 0,0 0,6 0,6 0,4 
Annet sykehus i eget HF, rate*  0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,9 1,1 0,6 0,0 0,6 0,5 0,3 
              
UNN Tromsø, n   268 225 116 150 228 165 77 58 514 420 139 130 
UNN Tromsø, %  7,5 6,9 3,9 4,9 8,4 5,9 3,0 2,2 6,3 5,2 1,9 2,0 
UNN Tromsø, rate*  9 7 4 5 10 7 3 3 6 5 2 2 
              
Annet HF i Helse Nord, n   90 60 81 121 21 8 15 8 81 66 66 83 
Annet HF i Helse Nord, %  2,5 1,8 2,7 3,9 0,8 0,3 0,6 0,3 1,0 0,8 0,9 1,3 
Annet HF i Helse Nord, rate*  3 2 3 4 1 0 1 0 1 1 1 1 
              
HF i andre helseregioner, n   143 119 83 114 80 87 81 66 288 271 302 304 
HF i andre helseregioner, %  4,0 3,6 2,8 3,7 2,9 3,1 3,1 2,5 3,5 3,4 4,1 4,6 
HF i andre helseregioner, rate*  5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
              
Private sykehus, n   75 99 67 77 47 84 66 89 201 199 184 209 
Private sykehus, %  2,1 3,0 2,2 2,5 1,7 3,0 2,5 3,3 2,4 2,5 2,5 3,2 
Private sykehus, rate*  2 3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 
              
Totalt, n   3584 3266 2986 3070 2730 2809 2604 2675 8207 8020 7439 6578 
Totalt, %  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt, rate*  119 108 98 101 122 124 115 117 100 97 89 79 
* Antall dagbehandlinger per 1000 innbyggere.  
Kilde: Sykehusoppholdsfiler somatikk, Norsk pasientregister. Befolkningstall, Statistisk sentralbyrå.  
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Figur 2 viser kjønns- og aldersstandardiserte rater for antall dagbehandlinger per 1000 innbyggere per 
opptaksområde fordelt på behandlingssted. Totalt var det 110 dagbehandlinger per 1000 innbyggere 
for personer bosatt i Lofoten, mens tilsvarende tall for bosatte i Vesterålen og Bodø var henholdsvis 
100 og 90. Personer bosatt i Lofoten hadde 75 % av dagbehandlingene ved eget sykehus og en betydelig 
andel ved NLSH HF Bodø. Også personer bosatt i Vesterålen hadde 75 % av dagbehandlingene ved eget 
sykehus og en relativt stor andel ved NLSH HF Bodø. Personer bosatt i Bodø hadde 88 % av 
dagbehandlingene ved eget sykehus. Det var relativt små forskjeller mellom opptaksområdene i bruk av 
dagbehandlinger ved UNN Tromsø, andre HF og ved private sykehus eller hos avtalespesialister. 
Bosatte i Bodø brukte UNN Tromsø litt mindre enn bosatte i Lofoten og Vesterålen. Bosatte i Vesterålen 
brukte andre HF litt mer enn bosatte i Bodø og Lofoten.  
 

 

Figur 2 Antall dagbehandlinger per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og aldersstandardiserte 
rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014. 
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Polikliniske kontakter 

 
Tabell 4 viser polikliniske kontakter fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i 
opptaksområdet til NLSH HF. Det vises totalt antall, prosent og antall polikliniske kontakter 1000 
innbyggere for hver kategori av behandlende sykehus. For personer bosatt i opptaksområdene til NLSH 
HF var over 70 % av de polikliniske kontaktene enten ved eget lokalsykehus eller også ved NLSH HF 
Bodø for personer bosatt i Vesterålen og Lofoten. Bosatte i Vesterålen hadde over dobbelt så høy andel 
polikliniske kontakter ved UNN Tromsø enn bosatte i Bodø. I 2014 var andelen polikliniske kontakter 
hos avtalespesialister 24 % blant bosatte i Bodø, 11 % blant bosatte i Vesterålen og 8 % blant bosatte i 
Lofoten.  
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Tabell 4 Polikliniske kontakter fordelt på behandlende sykehus og avtalespesialister for personer bosatt i 
opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF. 

Behandlende sykehus Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Eget lokalsykehus, n  20068 20188 19342 20711 16054 15506 15982 15957 71562 71604 73291 74859 
Eget lokalsykehus, %  60,3 56,3 55,6 57,0 58,2 57,6 57,7 55,3 71,0 71,0 68,8 66,9 
Eget lokalsykehus, rate*  666 667 635 681 716 687 704 698 872 865 880 895 
              
NLSH Bodø, n   4527 5613 5526 5696 5810 6206 6285 6830 . . . . 

NLSH Bodø, %  13,6 15,7 15,9 15,7 21,1 23,1 22,7 23,7 . . . . 

NLSH Bodø, rate*  150 185 182 187 259 275 277 299 . . . . 

              

Annet sykehus i eget HF, n   369 382 377 489 536 392 487 502 112 136 101 152 
Annet sykehus i eget HF, %  1,1 1,1 1,1 1,3 1,9 1,5 1,8 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 
Annet sykehus i eget HF, rate*  12 13 12 16 24 17 21 22 1 2 1 2 
              
UNN Tromsø, n   3028 3551 3228 3057 1782 1585 1696 2042 4439 4592 4553 5191 
UNN Tromsø, %  9,1 9,9 9,3 8,4 6,5 5,9 6,1 7,1 4,4 4,6 4,3 4,6 
UNN Tromsø, rate*  100 117 106 100 79 70 75 89 54 55 55 62 
              
Annet HF i Helse Nord, n   1362 1164 1028 922 242 284 220 245 1014 988 912 1201 
Annet HF i Helse Nord, %  4,1 3,2 3,0 2,5 0,9 1,1 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 
Annet HF i Helse Nord, rate*  45 38 34 30 11 13 10 11 12 12 11 14 
              
HF i andre helseregioner, n   1010 1069 1044 1257 900 824 834 1055 2666 3118 3052 3283 
HF i andre helseregioner, %  3,0 3,0 3,0 3,5 3,3 3,1 3,0 3,7 2,6 3,1 2,9 2,9 
HF i andre helseregioner, rate*  34 35 34 41 40 37 37 46 32 38 37 39 
              
Private sykehus, n   13 14 60 67 39 11 39 42 40 30 89 84 
Private sykehus, %  0,04 0,04 0,17 0,18 0,14 0,04 0,14 0,15 0,04 0,03 0,08 0,08 
Private sykehus, rate*  0,4 0,5 2,0 2,2 1,7 0,5 1,7 1,8 0,5 0,4 1,1 1,0 
              
              
Totalt på sykehus, n   30377 31981 30605 32199 25363 24808 25543 26673 79833 80468 81998 84770 
Totalt på sykehus, %  91,3 89,2 88,0 88,6 92,0 92,2 92,2 92,5 79,2 79,8 76,9 75,7 
Totalt på sykehus, rate*  1008 1056 1005 1059 1131 1099 1125 1167 972 972 984 1013 
              
Avtalespesialist, n  2882 3881 4170 4149 2203 2103 2148 2170 20958 20389 24598 27160 
Avtalespesialist, %  8,7 10,8 12,0 11,4 8,0 7,8 7,8 7,5 20,8 20,2 23,1 24,3 
Avtalespesialist, rate*  96 128 137 136 98 93 95 95 255 246 295 325 
              
Totalt, n  33259 35862 34775 36348 27566 26911 27691 28843 100791 100857 106596 111930 
Totalt, %  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt, rate*  1104 1184 1142 1195 1229 1192 1220 1262 1228 1219 1280 1338 

* Antall polikliniske kontakter per 1000 innbyggere.  
Kilde: Sykehusoppholdsfiler og avtalespesialistfiler somatikk, Norsk pasientregister. Befolkningstall, Statistisk 
sentralbyrå. 
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Figur 3 viser kjønns- og aldersstandardiserte rater for antall polikliniske kontakter per 1000 
innbyggere per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Totalt var det 1248 polikliniske kontakter 
per 1000 innbyggere for personer bosatt i Bodø, mens tilsvarende tall for bosatte i Lofoten og 
Vesterålen var henholdsvis 1180 og 1121. Personer bosatt i Bodø hadde 70 % av de polikliniske 
kontaktene ved eget sykehus og en betydelig andel hos avtalespesialist. Personer bosatt i Lofoten hadde 
57 % av de polikliniske kontaktene ved eget sykehus, en betydelig andel ved NLSH HF Bodø, en liten 
andel ved NLSH HF Vesterålen og en relativ liten andel hos avtalespesialist. Personer bosatt i Vesterålen 
hadde 58 % av de polikliniske kontaktene ved eget sykehus, en relativt stor andel ved NLSH HF Bodø, 
en svært liten andel ved NLSH HF Lofoten og en relativt liten andel hos avtalespesialist. Det er relativt 
små forskjeller mellom opptaksområdene i bruk av polikliniske kontakter ved UNN Tromsø og andre 
HF. Bosatte i Bodø brukte UNN Tromsø litt mindre enn bosatte i Lofoten og Vesterålen. Bosatte i 
Vesterålen brukte andre HF litt mer enn bosatte i Bodø og Lofoten.  

 

 
Figur 3 Antall polikliniske kontakter per opptaksområde fordelt på behandlingssted. Kjønns- og 
aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt per år for årene 2011-2014.  
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Hastegrad og type DRG 

 

Tabell 5 viser døgnopphold fordelt på behandlende sykehus, hastegrad og type DRG for personer bosatt 
i opptaksområdet til NLSH HF. Kun de fire største behandlingsstedene er tatt med i denne tabellen. Fra 
2011 til 2014 gikk antall døgnopphold for elektiv medisin ved eget lokalsykehus per 1000 innbyggere 
noe ned blant bosatte i alle opptaksområdene, men nedgangen var størst blant bosatte i Vesterålen. Det 
var også en liten nedgang i antall døgnopphold for elektiv kirurgi ved eget lokalsykehus i alle 
opptaksområdene. Bosatte i Vesterålen brukte UNN Tromsø noe mer per 1000 innbyggere enn det 
bosatte i Lofoten og Bodø gjorde, både for elektiv medisin og elektiv kirurgi.     

 
Tabell 5 Døgnopphold fordelt på behandlende sykehus, hastegrad og type DRG for personer bosatt i 
opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF. 

Behandlende sykehus,  
hastegrad og type DRG 

Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Eget lokalsykehus, n totalt   3897 4056 3941 4009 3695 3444 3514 3334 12268 12054 11928 11942 
Elektiv medisin, n  331 256 172 135 297 195 227 212 1544 1510 1330 1305 
Elektiv medisin, %’  8,5 6,3 4,4 3,4 8,0 5,7 6,5 6,4 12,6 12,5 11,2 10,9 
Elektiv medisin, rate*  11 8 6 4 13 9 10 9 19 18 16 16 
Ø-hjelp medisin, n  2649 2905 2873 2802 2747 2637 2733 2390 6857 6799 6991 6388 
Ø-hjelp medisin, %’  68,0 71,6 72,9 69,9 74,3 76,6 77,8 71,7 55,9 56,4 58,6 53,5 
Ø-hjelp medisin, rate*  88 96 94 92 122 117 120 105 84 82 84 76 
Elektiv kirurgi, n  301 274 265 248 191 170 159 157 1647 1545 1408 1344 
Elektiv kirurgi, %’  7,7 6,8 6,7 6,2 5,2 4,9 4,5 4,7 13,4 12,8 11,8 11,3 
Elektiv kirurgi, rate*  10 9 9 8 9 8 7 7 20 19 17 16 
Ø-hjelp kirurgi, n  267 257 253 252 194 190 164 147 1097 1153 1151 1089 
Ø-hjelp kirurgi, %’  6,9 6,3 6,4 6,3 5,3 5,5 4,7 4,4 8,9 9,6 9,6 9,1 
Ø-hjelp kirurgi, rate*  9 8 8 8 9 8 7 6 13 14 14 13 
Annet, n  349 364 378 572 266 252 231 428 1123 1047 1048 1816 
Annet, %’  9,0 9,0 9,6 14,3 7,2 7,3 6,6 12,8 9,2 8,7 8,8 15,2 
Annet, rate*  12 12 12 19 12 11 10 19 14 13 13 22 
              
NLSH Bodø  1028 989 927 830 1240 1168 1146 1096 . . . . 
Elektiv medisin, n   435 376 296 268 438 426 335 330 . . . . 
Elektiv medisin, %’  42,3 38,0 31,9 32,3 35,3 36,5 29,2 30,1 . . . . 
Elektiv medisin, rate*  14 12 10 9 20 19 15 14 . . . . 
Ø-hjelp medisin, n  191 176 196 173 334 293 296 291 . . . . 
Ø-hjelp medisin, %’  18,6 17,8 21,1 20,8 26,9 25,1 25,8 26,6 . . . . 
Ø-hjelp medisin, rate*  6 6 6 6 15 13 13 13 . . . . 
Elektiv kirurgi, n  299 307 264 242 248 257 301 270 . . . . 
Elektiv kirurgi, %’  29,1 31,0 28,5 29,2 20,0 22,0 26,3 24,6 . . . . 
Elektiv kirurgi, rate*  10 10 9 8 11 11 13 12 . . . . 
Ø-hjelp kirurgi, n  73 87 111 91 98 102 123 93 . . . . 
Ø-hjelp kirurgi, %’  7,1 8,8 12,0 11,0 7,9 8,7 10,7 8,5 . . .  
Ø-hjelp kirurgi, rate*  2 3 4 3 4 5 5 4 . . . . 
Annet, n  30 43 60 56 122 90 91 112 . . . . 
Annet, %’  2,9 4,3 6,5 6,7 9,8 7,7 7,9 10,2 . . . . 
Annet, rate*  1 1 2 2 5 4 4 5 . . . . 
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Behandlende sykehus,  
hastegrad og type DRG 

Bor i Vesterålen Bor i Lofoten Bor i Bodø 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

UNN Tromsø   611 691 721 677 477 398 404 424 1147 1024 1124 1170 
Elektiv medisin, n  181 202 231 213 122 98 110 132 301 252 329 341 
Elektiv medisin, %’  29,6 29,2 32,0 31,5 25,6 24,6 27,2 31,1 26,2 24,6 29,3 29,1 
Elektiv medisin, rate*  6 7 8 7 5 4 5 6 4 3 4 4 
Ø-hjelp medisin, n  120 141 157 133 108 75 105 69 175 178 156 153 
Ø-hjelp medisin, %’  19,6 20,4 21,8 19,6 22,6 18,8 26,0 16,3 15,3 17,4 13,9 13,1 
Ø-hjelp medisin, rate*  4 5 5 4 5 3 5 3 2 2 2 2 
Elektiv kirurgi, n  184 211 191 196 125 124 102 115 362 344 365 372 
Elektiv kirurgi, %’  30,1 30,5 26,5 29,0 26,2 31,2 25,2 27,1 31,6 33,6 32,5 31,8 
Elektiv kirurgi, rate*  6 7 6 6 6 5 4 5 4 4 4 4 
Ø-hjelp kirurgi, n  118 129 124 116 114 93 79 89 301 242 264 251 
Ø-hjelp kirurgi, %’  19,3 18,7 17,2 17,1 23,9 23,4 19,6 21,0 26,2 23,6 23,5 21,5 
Ø-hjelp kirurgi, rate*  4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 
Annet, n  8 8 18 19 8 8 8 19 8 8 10 53 
Annet, %’  1,3 1,2 2,5 2,8 1,7 2,0 2,0 4,5 0,7 0,8 0,9 4,5 
Annet, rate*  0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 0,6 
              
HF i andre helseregioner   324 326 304 319 281 280 298 309 886 866 868 992 
Elektiv medisin, n  121 103 114 100 102 112 112 98 341 317 335 321 
Elektiv medisin, %’  37,3 31,6 37,5 31,3 36,3 40,0 37,6 31,7 38,5 36,6 38,6 32,4 
Elektiv medisin, rate*  4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 
Ø-hjelp medisin, n  59 95 81 75 75 68 75 66 191 213 204 178 
Ø-hjelp medisin, %’  18,2 29,1 26,6 23,5 26,7 24,3 25,2 21,4 21,6 24,6 23,5 17,9 
Ø-hjelp medisin, rate*  2,0 3,1 2,7 2,5 3,3 3,0 3,3 2,9 2,3 2,6 2,4 2,1 
Elektiv kirurgi, n  115 99 85 97 80 73 81 106 276 260 230 316 
Elektiv kirurgi, %’  35,5 30,4 28,0 30,4 28,5 26,1 27,2 34,3 31,2 30,0 26,5 31,9 
Elektiv kirurgi, rate*  4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 
Ø-hjelp kirurgi, n  22 18 13 22 14 16 22 15 56 56 65 67 
Ø-hjelp kirurgi, %’  6,8 5,5 4,3 6,9 5,0 5,7 7,4 4,9 6,3 6,5 7,5 6,8 
Ø-hjelp kirurgi, rate*  0,7 0,6 0,4 0,7 0,6 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
Annet, n  7 11 11 25 10 11 8 24 22 20 34 110 
Annet, %’  2,2 3,4 3,6 7,8 3,6 3,9 2,7 7,8 2,5 2,3 3,9 11,1 
Annet, rate*  0,2 0,4 0,4 0,8 0,4 0,5 0,4 1,1 0,3 0,2 0,4 1,3 
              
Alle behandlingssteder, n   6075 6277 6066 6023 5923 5545 5615 5435 14740 14456 14337 14549 
‘ Prosent innenfor behandlingssted. 
* Antall døgnopphold per 1000 innbyggere.  
Kilde: Sykehusoppholdsfiler somatikk, Norsk pasientregister. Befolkningstall, Statistisk sentralbyrå. 
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Hoveddiagnosegruppe 

 
Tabell 6 viser antall og andel døgnopphold for pasienter behandlet ved NLSH HF i 2014 fordelt på 
hoveddiagnosegruppe. Ved NLSH HF Vesterålen og Lofoten var det flest døgnopphold i 
hoveddiagnosegruppene sykdommer i fordøyelsessykdommene og sykdommer i sirkulasjonsorganene. 
Ved NLSH HF Bodø var det flest døgnopphold i hoveddiagnosegruppene sykdommer i 
sirkulasjonsorganene og sykdommer i muskel-, skjelettsystem og bindevev.  
 
 
Tabell 6 Antall og andel døgnopphold for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset HF i 2014 fordelt på 
hoveddiagnosegruppe.  

 

Hoveddiagnosegruppe  NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

NLSH Bodø 

Antall % Antall % Antall % 
Sykdommer i nervesystemet 277 6,6 277 8,2 1006 7,3 
Øyesykdommer 7 0,2 8 0,2 80 0,6 
Øre-, nese- og halssykdommer 77 1,8 121 3,6 586 4,2 
Sykdommer i åndedrettsorganene 376 9,0 350 10,3 1085 7,8 
Sykdommer i sirkulasjonsorganene 588 14,1 514 15,1 1763 12,7 
Sykdommer i fordøyelsesorganene 598 14,3 389 11,5 1472 10,6 
Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel 124 3,0 90 2,6 364 2,6 
Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev 385 9,2 333 9,8 1694 12,2 
Sykdommer i hud og underhud 76 1,8 75 2,2 293 2,1 
Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer 74 1,8 59 1,7 418 3,0 
Nyre- og urinveissykdommer 172 4,1 155 4,6 907 6,5 
Sykdommer i mannlige kjønnsorganer 40 1,0 16 0,5 158 1,1 
Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 92 2,2 52 1,5 191 1,4 
Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid 414 9,9 172 5,1 1121 8,1 
Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden 328 7,8 149 4,4 981 7,1 
Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat 57 1,4 50 1,5 235 1,7 
Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster 27 0,6 28 0,8 165 1,2 
Infeksiøse og parasittære sykdommer 73 1,7 52 1,5 219 1,6 
Psykiske lidelser og rusproblemer 87 2,1 205 6,0 178 1,3 
Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre 
stoffer, medikamentmisbruk og organiske sinnslidelser … 83 2,0 93 2,7 266 1,9 
Forbrenninger 4 0,1 4 0,1 20 0,1 
Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med 
helsetjenesten 130 3,1 114 3,4 327 2,4 
Signifikant multitraume 1 0,0 2 0,1 8 0,1 
Sykdommer i bryst 2 0,0 3 0,1 69 0,5 
Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper 79 1,9 83 2,4 237 1,7 
Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner 10 0,2 3 0,1 25 0,2 
Totalt 4181 100,0 3397 100,0 13868 100,0 

 

 

Kilde: Sykehusoppholdsfil somatikk 2014, Norsk pasientregister. 
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Tabell 7 viser antall og andel dagbehandlinger for pasienter behandlet ved NLSH HF i 2014 fordelt på 
hoveddiagnosegruppe. Ved alle behandlingssteder var det høyest andel dagbehandlinger i 
hoveddiagnosegruppene nyre- og urinveissykdommer og sykdommer i muskel-, skjelettsystem og 
bindevev.  

 

Tabell 7 Antall og andel dagbehandlinger for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset HF i 2014 fordelt på 
hoveddiagnosegruppe. 

Hoveddiagnosegruppe  NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

NLSH Bodø 

Antall % Antall % Antall % 
Sykdommer i nervesystemet 45 1,9 16 0,7 302 4,7 
Øyesykdommer . . 4 0,2 499 7,8 
Øre-, nese- og halssykdommer 2 0,1 37 1,7 450 7,0 
Sykdommer i åndedrettsorganene . . . . 109 1,7 
Sykdommer i sirkulasjonsorganene 30 1,3 88 4,1 128 2,0 
Sykdommer i fordøyelsesorganene 54 2,3 50 2,3 302 4,7 
Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel . . . . 39 0,6 
Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev 319 13,6 107 5,0 888 13,8 
Sykdommer i hud og underhud 25 1,1 17 0,8 102 1,6 
Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer . . . . 22 0,3 
Nyre- og urinveissykdommer 1489 63,5 1653 77,4 2260 35,1 
Sykdommer i mannlige kjønnsorganer 44 1,9 29 1,4 134 2,1 
Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 249 10,6 100 4,7 257 4,0 
Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid 77 3,3 5 0,2 23 0,4 
Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat 2 0,1 19 0,9 113 1,8 
Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster 1 0,0 2 0,1 9 0,1 
Infeksiøse og parasittære sykdommer . . . . 3 0,0 
Psykiske lidelser og rusproblemer . . . . 25 0,4 
Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre 
stoffer, medikamentmisbruk og organiske sinnslidelser … 9 0,4 1 0,0 23 0,4 
Forbrenninger . . 1 0,0 2 0,0 
Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med 
helsetjenesten . . 5 0,2 47 0,7 
Sykdommer i bryst . . 1 0,0 133 2,1 
Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper . . 1 0,0 554 8,6 
Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner . . 1 0,0 7 0,1 
Totalt 2346 100,0 2137 100,0 6431 100,0 

 

Kilde: Sykehusoppholdsfil somatikk 2014, Norsk pasientregister. 
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Tabell 8 viser antall og andel polikliniske kontakter for pasienter behandlet ved NLSH HF i 2014 fordelt 
på hoveddiagnosegruppe. Ved alle behandlingssteder var det høyest andel polikliniske kontakter i 
hoveddiagnosegruppen sykdommer i muskel-, skjelettsystem og bindevev. Ved NLSH HF Vesterålen var 
det nest høyest andel polikliniske kontakter i hoveddiagnosegruppen Sykdommer i hud og underhud. 
Ved NLSH HF Lofoten og Bodø var det nest høyest andel polikliniske kontakter i hoveddiagnosegruppen 
Øre-, nese- og halssykdommer. 

 

Tabell 8 Antall og andel polikliniske kontakter for pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset HF i 2014 fordelt 
på hoveddiagnosegruppe. 

Hoveddiagnosegruppe  NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

NLSH Bodø 

Antall % Antall % Antall % 
Mangler hoveddiagnosegruppe 2 0,0 . . 2 0,0 
Sykdommer i nervesystemet 1621 7,6 561 3,4 6763 7,7 
Øyesykdommer 60 0,3 409 2,5 6543 7,5 
Øre-, nese- og halssykdommer 108 0,5 2053 12,4 10276 11,8 
Sykdommer i åndedrettsorganene 793 3,7 574 3,5 2817 3,2 
Sykdommer i sirkulasjonsorganene 1393 6,6 1765 10,7 4245 4,9 
Sykdommer i fordøyelsesorganene 2495 11,7 1714 10,4 5932 6,8 
Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel 158 0,7 132 0,8 1346 1,5 
Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev 3422 16,1 2520 15,2 13809 15,8 
Sykdommer i hud og underhud 2544 12,0 1167 7,1 9774 11,2 
Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer 946 4,4 470 2,8 3257 3,7 
Nyre- og urinveissykdommer 823 3,9 726 4,4 2771 3,2 
Sykdommer i mannlige kjønnsorganer 316 1,5 321 1,9 1888 2,2 
Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 1947 9,2 1100 6,6 1729 2,0 
Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid 1636 7,7 1229 7,4 3256 3,7 
Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden 89 0,4 42 0,3 168 0,2 
Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat 233 1,1 228 1,4 641 0,7 
Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster 389 1,8 182 1,1 1642 1,9 
Infeksiøse og parasittære sykdommer 60 0,3 47 0,3 460 0,5 
Psykiske lidelser og rusproblemer 203 1,0 120 0,7 522 0,6 
Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre 
stoffer, medikamentmisbruk og organiske sinnslidelser fr 120 0,6 57 0,3 363 0,4 
Forbrenninger 15 0,1 10 0,1 33 0,0 
Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med 
helsetjenesten 1361 6,4 723 4,4 5836 6,7 
Sykdommer i bryst 145 0,7 180 1,1 1868 2,1 
Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper 203 1,0 213 1,3 1337 1,5 
Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner 183 0,9 3 0,0 107 0,1 
Totalt 21265 100,0 16546 100,0 87385 100,0 

 

Kilde: Sykehusoppholdsfil somatikk 2014, Norsk pasientregister. 
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Tjenesteavtale 1 
er hjemlet i Lov 24.6.2011 nr 30 om helse‐ og omsorgstjeneste m.m. ‐ § 6‐2 nr 1 og Lov 2.7.1999 nr 61 
om spesialisthelsetjeneste m.m.‐  § 2‐1 e. 

Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre. 

1. Parter 
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Nordlandssykehuset HF.  

2. Bakgrunn 

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5.  

3. Formål 

Partene  har som mål å utvikle en effektiv samhandling for å bidra til at den enkelte pasient får et 
helhetlig tjenestetilbud. Diagnostikk, øvrig kartlegging, behandling, habilitering/rehabilitering, pleie 
og omsorg skal skje slik at enkelttiltak forberedes og iverksettes i et samarbeid mellom pasient, 
nærmeste pårørende, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i en sammenhengende 
tiltakskjede.  

4. Oppgavefordeling 

4.1 Endring i oppgavefordelingen 
Dersom kommunen og NLSH skal avtale å endre oppgavefordelingen skal følgende oppfylles i 
henhold til faglig forsvarlighet: 

a) Partene skal være likeverdige. 
b) Dialog og høringer skal være gjennomført og endringer planlagt i god tid. 
c) Helhetlige pasientforløp skal være utviklet mellom partene på forhånd for å sikre kvalitet i 

pasientbehandlingen. 
d) Oppgavedelingen skal avspeile likhet i tjenestetilbudet til hele befolkningen. 
e) Det skal avklares hvordan ressurser som kompetanse, utstyr og økonomi eventuelt  følger 

endringen. 
f) Det skal være enighet mellom partene og inngås ny avtale om oppgavefordeling før 

endringer  iverksettes. 
 
 
 
 
 
 
 

Tjenesteavtale 1, mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF xx.xx.2016 
 



5. Avvik 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale vedrørende håndtering av avvik og uenighet. 

6. Iverksetting, revisjon og oppsigelse 
Tjenesteavtalen trer i kraft ved underskrift. Revisjon og oppsigelse jfr punkt 12 i overordnet 
samarbeidsavtale. 

7. Helseforetaksspesifikk del 

8. Kommunespesifikk del 
 

Dato,        Dato, 

 

______________________     ____________________ 

XX kommune       Nordlandssykehuset HF (NLSH) 

Tjenesteavtale 1, mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF xx.xx.2016 
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