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Dato : 23.11.2016 
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Si
de  1 



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

Tilstede Tilstede=M – 
Forfall =F 

  

Leder  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune M 

Nestleder  

Paul Martin Strand, adm.dir Nordlandssykehuset M 

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune F 

Ola Morten Teigen, rådmann Hadsel kommune M 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune M 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune M 

Anne Grethe Mosti, enhetsleder Gildeskål kommune M 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune M 

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

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psyk.klinikken M 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin M 

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse F 

Anne Line B. Strand, rådgiver adm.dir M 

Tony Bakkejord, fagsjef M 

Markus Jântti, enhetsleder Diagnostisk klinikk Lofoten M 

Gro-Marith Villadsen, direktørens stab M 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann M 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Karina Hjerde, LO F 

May Britt Allstrin F 

Torstein Foss F 

Gry Berit Alveness, LO M 

  

Andre  

  

Yngve Osbakk, Fylkesmannen M 

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten F 

Guri Moen Lajord, KS (til 14:15)  

Bjørn Engum, rådgiver Helse Nord - sak 54/2016 M 
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Bodil Svendsgård, Universitetet i Nordland M 

Arnfinn Andersen, Universitetet i Tromsø F 

  

  
 
 
Agenda: 
 
48/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
49/2016 Godkjenning av referat fra møtet 12.9.16 
50/2016 Utvidelse av deltakelse i OSO – endring av vedtektene 
51/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan. Intern prosess i Nordlandssykehuset HF 
52/2016 God registrering forebygger ulykker og skader 
53/2016 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF – valg av kommunale repr. til referansegruppen. 
54/2016 Samhandlingsbarometeret – etablering Nordlandssykehuset HF/kommunene 
55/2016 Møteplan OSO 2017 
56/2016 Kommunesiden orienterer om aktuelle saker/samhandlingssaker 
57/2016 Adm.dir orienterer om aktuelle saker/samhandlingssaker 
58/2016 Fastsetting av dialogmøtet 2017 – kommunene - Nordlandssykehuset 
59/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse. 
60/2016 Referater 
61/2016 Paramedics utdanning i regi av Nord Universitet i Bodø 
62/2016  Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, Bodø 
63/2016 Eventuelt 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
 
48/2016 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

49/2016 Godkjenning av referat fra møtet 12.9.16 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Referatet fra møtet 12.9.16 godkjennes 
 

50/2016 Utvidelse av deltakelse i OSO – endring av vedtektene 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. I henhold til vedtektenes § 7 anbefaler OSO at vedtektene endres slik at 
universitetene i Nord-Norge deltar i OSO med møte- og talerett. 

2. I henhold til samme vedtekter, må saken pånytt behandles i 
førstkommende OSO-møte før den oversendes 
kommunene/helseforetaket for endelig behandling. 

3. Som en forsøksordning – inntil formalia er på plass – deltar 

Side 3 av8 



representantene fra universitetene på OSOs møter. 
4. Ny sak fremmes om forenkling av reglene for endring av vedtektene for 

OSO. 
 
 
 
 
 
 

51/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan. Intern prosess i Nordlandssykehuset 
 
 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar informasjonen til orientering. 
52/2016 God registrering forebygger ulykker og skader 

 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO ber Nordlandssykehuset HF og kommunene fortsette arbeidet med god 
registrering av ulykker og skader. 

2. OSO ber om at ny statussak legges fram for høsten ultimo 2017. 
 

53/2016 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset – valg av kommunale repr. til 
referansegruppen. 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Som kommunale representanter i referansegruppen for Strategisk 
utviklingsplan for Nordlandssykehuset HF velges Hege Kristin Aune 
Jørgensen(Salten - lege), (Lofoten – gir melding om navn) (Vesterålen– gir 
melding om navn) 

 
 
 

54/2016 
 
 

Samhandlingsbarometeret – etablering Nordlandssykehuset/kommunene 
 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. Nordlandssykehuset anses å være forpliktet gjennom oppdragsdokumentet 
2016 å starte arbeidet med legge til rette for og etablere 
Samhandlingsbarometeret i foretaksområdet. 

2. OSO vurder Samhandlingsbarometeret som en nyttig og faktabasert arena for 
samarbeid og samhandling 

3. Helse Nord kan ikke pålegge kommunene en slik forpliktelse, og OSO 
henvender seg derfor til den enkelte kommune for å få avklart interesse for 
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deltakelse. 
4. Etter at svar foreligger fra kommunene, søker OSO å etablere en fornuftig 

organisering av det videre arbeidet med etableringen og ber om å bli jevnlig 
informert om status i arbeidet. 

5. Samhandlingsbarometeret legges fram som informasjonssak på Dialogmøtet 
2017. Bjørn Engum inviteres for å gjennomgå barometeret. 

 
 
 
 

55/2016 Møteplan OSO 2017 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Møteplan for OSO 2017 vedtas slik: 
 
 

Dato Tid Møterom 
13.2.17 10:30 – ca 

15:30 
G04027 – Bodø 

19.4.17 10:30 – ca 
15:30 

G04027 – Bodø 

13.6.17 08:00 – 12:00 Svolvær – Thon 
13.9.17 10:30 – ca 

15:30 
G04027 – Bodø 

30.11.17 10:30 – ca 
15:30 

G04026 – Bodø 

 
 

56/2016 Kommunesiden orienterer om aktuelle samhandlingssaker: 
 
Fra Salten 
 
- KAD psykisk helse- og rus. Etableres i hovedsak samarbeid med somatikk. 
Bodø vil knytte det opp til etablert døgntilbud. 
- Tviler på stort omfang 
- Viktig at NLSH er klar over endring fra institusjonsplass til 
omsorgsboliger/hjemmebaserte tjenester i kommunene 
- små kommuner starter nattjeneste i hjemmetjenesten 
- Rekruttering sykepleiere en utfordring - også i Bodø 
- Opplevelsen av samhandling m sykehuset ok 
- Jobbes m velferdsteknologi 
- Psyk prosjekt i regi av Salten regionråd - samhandling mellom kommunene 
- Kommunesammenslåing - intensjonsavtale BK - Steigen. Skal til K-styrene 
 
Vesterålen 
 
- Sortland planlegges helsehus hvor det meste av h-tjenester skal samles 
- Frisklivstilbud/frisklivssentral 
- I full gang m å møte demografiske endringer 
- Demensfokus 
- Planlegger sykehjemsplasser m basis i demografiske endringer 
- Større prosjekt på velferdsteknologi i V.ålen 
- Spleiselag i regionrådet - (Hansa) videreføres 
- Sortland m i en nasjonal pilot på trygghetsstandard i sykehjem 
- God samhandling med sykehuset i Vesterålen 
- Kommunene møter fra tid til annen folk i sykehuset ikke vet at epikriser skal 
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være med pas 
 
LOFOTEN/Vågan 
 
- KAD psyk etablert i Vågan pr 1.1.17 
- Neppe stor forskjell 
- Hvordan få til dette med utskrivningsklare pas innen psyk 
- Døgnbemanning psyk boliger 
- Veldig bekymret for søkere til demensomsorg spl - få vill dit. Bør gi signaler 
inn til studentene 
- Styrker hjemmebasert - men tar ikke ned inst.plasser 
- Satser på velferdsteknologi 
- Øker korttidsplasser m 16 
- Samtidskonflikter - ambulansetjenesten - kjøpt inn legevaktbil m utstyr - under 
utrusting 
 
Lofoten/Vestvågøy/Moskenes/Flakstad 
 
- Felles IK legevakt og KAD 
- Vil ta imot KAD psyk der fra 1.1.17 
- Flytte KAD til omsorgssiden fra Helse - skal utredes 
- Vestvågøy valgt som utviklingssenter senter for hjemmetjenesten og sykehjem 
i Nordland 
- Utvikler velferdsteknologi 
- Forbedringsnettverk i Lofoten i regi av Vestvågøy + kommunene 
- Prosjekt omsorgsboliger under etablering - svingdørspasienter 
- Mye likt med de andre kommunene 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Orienteringene tas til etterretning. 
 
 

57/2016 Adm.direktør orienterer: 
 
 
- Nyåpnet inngang 
- Går i gang m høyblokka nu 
- Kirurgirobot anskaffet og kommet i bruk - håper på trygging av fagmiljøet 
- Store bekymring  mht økonomien - hente inn ca 110 mill. 
- PHR klinikken opptatt av verdig beh og transport.  
- Hatt revisjonsbesøk psyk/tvang - journaldykk - tilfredsstillende resultat 
- Felles akutt telefonnummer for legevakten i Lofoten til PHR - også på dagtid 
- Status som regionalt kompetansesenter for arbeid og psyk helse 
- Enhet for psykoser - regional kompetansesenter etablert 
- etablert "2 senger" for psyk utviklingshemmede m alvorlig psykisk sykdom - innenfor 
sikkerhetsseksjonen 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Orienteringene tas til etterretning. 
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58/2016 Fastsetting av Dialogmøtet 2017 kommunene – Nordlandssykehuset HF 

 
. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Dialogmøtet 2017 avvikles 8. mars i Bodø. 
2. Forslag til program for møtet legges fram i første møte i OSO i 2017 

 
59/2016 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse 

 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO viser til Helse Nords mandat for arbeidet Nasjonal helse- og sykehusplan 
knyttet til lokal ledelse i Lofoten og Vesterålen. 

2. OSO er fornøyd med prosessen så langt idet lokale ledere, tillitsvalgte og 
vernetjenesten er tilfredsstillende involvert i arbeidet.  

3. For øvrig tar OSO prosessen så langt til orientering. 
 
Sture Jakobsen fremmet slikt endringsforslag: 
 
 
OSO tar informasjonen til orientering. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 1. OSO tar informasjonen til orientering. 
 
 
 

60/2016 Referater 
 

1. Fagdag for leger i Salten – orientering om status 
2. Invitasjon til universitetene i Nord-Norge 
3. Ny koblingsmodell – tilsetting av turnusleger 
4. Invitasjon til deltakelse i pilot – elektronisk meldingsutveksling 
5. KAD – Nasjonal veileder – versjon 3 

 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Referatene tas til orientering. 
 
 
 

61/2016 Paramedicsutdanning i regi av Nord Universitet i Bodø 
 
Universitetet v. Bodil Svendsgård ba om å få tatt opp saken. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
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1. Informasjonen gitt av Nord Universitet v. Bodil Svendsgård knyttet til 

Paramedics utdanning tas til orientering. 
2. OSO ber om å få fremlagt egen sak om evt. etablering av slik utdanning. 

62/2016 Etablering av PCI tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Overordnet samarbeidsorganet (OSO) mellom Nordlandssykehuset HF og de 21 
kommuner som sokner til Nordlandssykehuset HF som lokal og områdesykehus er 
sterkt opptatt av at det snarlig må etableres et godt PCI tilbud ved Nordlandssykehuset 
HF, Bodø.  Det er et omfang på denne virksomheten i Nord-Norge som med god 
margin forsvarer at tilbudet gis både i Tromsø og i Bodø, et slikt tilbud vil også være 
langt mer pasientvennlig for alle angio pasienter i Nordland Fylke.  

2. Det er store geografiske forskjeller i tilbudet til PCI i landsdelen et, og Nordland Fylkes 
befolkning har over år hatt landets dårligste tilbud på dette behandlingstilbudet hvor 
tidsfaktoren er av avgjørende viktighet. Tid er viktig ikke bare i forhold til de aller 
dårligste (STEMI) pasientene, men også for det store antall pasienter med delvis 
tilstoppet blodåre til hjertemuskelen (NSTEMI). Denne pasientgruppen i Nordland 
fylke vil ha store helsegevinster ved å få PCI innen de nasjonale normer.  

 
3. I dag oppnås dette for i overkant av 80 % av pasientene i Troms og kun for 37-57% 

pasientene i Nordland Fylke. Vi kan ikke akseptere en logikk som medfører at denne 
pasientgruppen skal nøye seg med et dårligere tilbud (trombolyse) enn hva tilsvarende 
pasientgruppe i Troms får, dvs PCI. Og vi kan ikke akseptere at denne 
forskjellsbehandlingen skal videreføres for nye årskull i befolkningen.   

 
 

63/2016 Eventuelt 
 

Ingen saker tatt opp. 
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