






























 

 

 
 

Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 23.11.2016 
 
 
Sted : Nordlandssykehuset Bodø – G-fløya 
 
 
Tidspunkt:  10:30 – 14:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

Side 4 av8 



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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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Bodø kommune 
Nordlandssykehuset HF 
 
Pr. email 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/262/SPP 
 

Dato: 
13.12.2016 

  
Dialogmøte Bodø kommune - Nordlandssykehuset HF - referat fra møte 
25.11.16 
 
Tidspunkt: 13:00 – 15:30 
Sted:  Nordlandssykehuset, Bodø 
 
Tilstede: Anna Welle, Grete Willumsen, Lena Breivik og Mona Karlsen (alle Bodø 

kommune. 
 Paul Martin Strand, Eivind Solheim, Trude Grønlund, Beate Sørslett (sak om PCI) 

og Steinar Pleym Pedersen (alle Nordlandssykehuset) 
 
Saker: 
 
 

1. Oppfølging av saker fra forrige møte 
 
Albertmyra - planer.  
Salten brann i førersetet for utvikling. 
Regulert til offentlige formål. Kontaktperson er Brannmester Per Gunnar  Pedersen.  
Etablert dialog m Prehospital klinikk. 
 
Parkering 
Ikke endret seg mye. Kvartal 99 – NLSH vil være med  på "idémyldring" om parkering. Knut Hernes 
kontaktes. Drift og Eiendom «tar over» for NLSH. 
 
 

2. PCI for nordlendinger v. medisinsk direktør Beate Sørslett 
 

Med.direktør Beate Sørslett - informerte  grundig m foiler. 
Paul Martin Strand veldig takknemlig for uttalelse fra Bodø Kommune. God støttespiller i en særdeles 
viktig sak for nordlendingene - veldig fornøyd. 
 
Lager styresak til desembermøtet. Behandles 13. desember. Den vil sterkt anbefale etablering av PCI. 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



 
3. Kapasitetsutfordringer knytta til modernisering av høyblokka – evt. konsekvenser 

for BK  
 
Eivind Solheim ga en grundig informasjon mht til arbeidet videre og ikke minst status i det som allerede 
er utført.  
 
Understrekte NLSHs rolle som samfunnsaktør. 
 
Fokus på adkomstproblematikk. Bybussen slipper av passasjerer på et uhensiktsmessig sted. 
Konsekvenser for klinisk aktivitet.   
 
Mål at drift skal opprettholdes i den videre byggeperioden.  
 
Viste rokadeplan - midlertidige driftsområder. 
 
Stenger høyblokka vertikalt. Starter arbeidet først i januar med riving av innredning i A-delen. 
 
Røntgen avdelingen påvirkes ved at det i 18 mnd blir kun en operativ CT.  
Vil nytte CT som er plassert i stråleterapien. CT på nukleærmedisin skal også brukes. 
 
Mener at BK ikke skal bli berørt av driftsutfordringene de neste 3 år. Blir nok noe støy for pasienter og 
ansatte. 
 
Helikopterlandingsplass på taket i høyblokka vil være i drift fra 2020. 
 

4. Veiledning psykolog  
 
Forespørsel fra Bodø Kommune om veiledning av psykologer fra spesialisthelsetjenesten . 
Psykologtjeneste i Bodø Kommune vokser.  Har behov for veiledning til en psykolog for å bli spesialist. 
 
Dessverre er det manglende kapasitet for veiledning. Den er sprengt internt i NLSH. 
 
Blant annet krever mottakene for enslige mindreårige svært mye oppfølging/kapasitet. 
 

5. KAD innen psykisk helse og rus. Status i Bodø kommune – samhandling NLSH.  
 
Oppretta en arbeidsgruppe - plasseres i Vebjørn Tandberg vei 14. 
 
Legetilgangen uavklart. Bruke legevaktlegen? Ambulerende akutteam kan bistå.  
 
Noen bygningsmessige justeringer. 
 
Inklusjonskriteriene kan være en utfordring. 
 
Status Salten 
 
Starta prosjektgruppe september 2016.  
Saltenkommunene er lite bekymret.  
Unntatt Bodø/Fauske  skal man koble til  dagens KAD-plasser. Bodø beregner en pas i uka. 
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6. Planarbeid innen Helse, omsorg og sosialfeltet. Invitasjon til deltakelse i 

referansegruppen. 
 
Sak til bystyret under planlegging/skriving. Ønsker deltakelse fra NLSH i referansegruppe. 
Får invitasjon etter bystyrebehandlingen. 
 
Uklart pt hvilken person/personer i ref.gruppe.  Ønsker en person som kontakt inn i  Bodø kommune.  
 
En annen sak er samfunnsdelen i K-planen. Vi sannsynligvis ha med ref. person/eller medlem i dette 
arbeidet også. 
 
Mye godt samarbeid mellom  Bodø Kommune og NLSH - eksempel FACT. 
 

7. Orientering om endring i helseledelsen i BK 
 
Helseleder Stian Wiik Rasmussen begynner i helse Nord. Rekrutterer ny. 
 

8. Eventuelt 
 
Folkehelsearbeidet - invitere til dialog med Gøran Raade Andersen - folkehelsekoordinator Bodø 
Kommune.  
 
Petter Øien som arbeider med forebygging/folkehelse i NLSH kontakter Bodø kommunes repr. i dette 
arbeidet. 
 
Paul Martin Strand er bekymret for manglende maling av gangfelt samt skilting gangfelt. Ber repr. for 
Bodø kommune ta dette med seg videre. 
 
Alt i alt et svært positivt dialogmøte. 
 
 
NESTE MØTE – VÅR 2017 AVVIKLES I REGI AV BODØ KOMMUNE 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan kommune 
Deltakerne 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
11.01.2017 

  
Erfaringsmøte med kommunene i  Lofoten - referat fra møte 9.1.17 (utsatt 
høstmøte 2016) 
 
Dato:  9.1.17 
Sted:  Nordlandssykehuset Lofoten 
Tid: 12:00 – 14:45 
 
Tilstede: 
 
Vestvågøy kommune 
Heidi Wiik, Nils Olav Hagen, Svein Høgmo, Elizabeth Sandnes og Alvrun Rise 
 
Flakstad kommune 
Ole Bakkejord, Linda Markussen og Beathe Dømbe 
 
Moskenes kommune 
Anne M. Erntsen og Kjellaug Jensen 
 
Vågan kommune 
Camilla Eide, Janne Thomassen og Jan Håkon Juul 
 
Nordlandssykehuset 
Edle Elstad, Birgitte Cetin, Elin Brattøy, Monika Eriksen, Stian Molvik, Monica Korneliussen, 
Guri Ingebrigtsen, David Sørensen, Ian Dawson, Desireè S. Høgmo, Beate Johansen, Berit 
Christiansen og Merete Breivik. 
 
Agenda: 
 

1. KOLS – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. KOLS-koordinator Birgitte Cetin, NLSH 

2. TBC – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. TBC-koordinator Elin Brattøy, NLSH 

3. Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser innen psykisk helse- og rus. Status i Lofoten. 
Varslingsregler og betalingsplikten som kommer. 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



4. Nasjonal Helse- og sykehusplan – orientering om prosess i NLSH. 
5. Status utskrivningsklare døgn Lofoten 
6. Avvik – «kommunerunden – sykehusrunden» 
7. Eventuelt 

 
KOLS – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. KOLS-koordinator Birgitte Cetin, NLSH 
 
Birgitte gikk gjennom viktige samhandlingspunkt knyttet til pasienter som er i behandlingsforløp 
i kommunene og spes.helsetjenesten. 
 
Reinnleggelser kan reduseres i stort omfang om en har riktig fokus i behandlingen: 
 
Lav BMI 
Ernæring 
Lav muskelmasse 
Høyt CO2 innhold 
 
Mye handler om å gjøre pasientene trygge. Etablere tverrfaglige ansvarsgruppe. De bør sitte i 
kommunen. Medikamenter ikke det viktigste. 
NLSH kan bidra – dog må dette tilpasses ressurssituasjonen – i opplæring av helsepersonellet ute 
i kommunene. 
 
Særdeles viktig å tenke på at opplæring må videreføres i den enkelte kommune. 
 
TBC – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. TBC-koordinator Elin Brattøy, NLSH 
 
Elin redegjorde for status. 
I motsetning til KOLS er medikamenter viktig. Aktiv behandlingsplan. 
Flyktninger en utsatt gruppe. 
Også familiegjenforening utsatt. 
Husk at det er en sykdom m stigma. 
Bruk henvisningsskjema fra folkehelseinstituttet 
Sentralt er samhandling spesialisthelsetjenesten – kommunehelsetjenesten.  
 
Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser innen psykisk helse- og rus. Status i Lofoten. 
Varslingsregler og betalingsplikten som kommer. 
 
Vågan har etablert tilbudet 
Flakstad, Moskenes og Vestvågøy har etablert tilbudet i IKL-løsning. 
 
Begge er samlokalisert til tilbudet inne somatikk. 
 
Ambulerende akutteam (AAT) gir ved behov veiledning. 
 
Nasjonal Helse- og sykehusplan – orientering om prosess i NLSH. 
 
Det ble orientert om status i Nordlandssykehuset generelt NLSH Lofoten spesielt. 
Ingen merknader av betydning. 
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Status utskrivningsklare døgn Lofoten 
 
 
Statistikk pr. 31.12.16: 
 
 

 2015 2016 Manglende transport 
Flakstad 4 1 0 

Moskenes 1 3 0 
Vestvågøy 39 21 0 

Vågan 14 21 1 
SUM 58 45 1 

    
 
Kommunene meldte feil på tallene. 
NLSH opplyste at dette er «uvaskede» tall og de vil bli gjennomgått og lagt fram for OSO i 
aprilmøtet. 
Kommunene i Lofoten får ubetinget ros for tilbudet de har etablert til pasienter som trenger 
kommunal oppfølging etter utskrivning. 
 
Avvik – «kommunerunden – sykehusrunden» 
 
I denne runden kommer det fram mange viktige samhandlingspunkter. De kan oppsummeres 
slik: 
 

• Melding om overflytting av pasienter internt er det ikke varslingsplikt på. Å gi en 
melding er god service. 

• Ved høver får pasient/pårørende forståelse av at sykehuset har «lovt» nivå på tilbudet. 
Alle er in forstått med at det ikke skal skje. Det er nok også en «feilkilde» ved at 
pasienter/pårørende kan misforstå budskap i retning av lovnad. 

• Varsling av utskrivningsklar pasient ønskes så tidlig som mulig på dagen. 
• Flakstad kommune mener det er overtall på utskrivninger fredagene. Kommunen fører 

statistikk til neste møte i mai. 
• Epikriser følger ikke alltid med pasient 
• Epikrise/journalnotat v besøk på poliklinikk følger ikke. Utfordrende om det blir endring 

i medikasjon. 
• Veldig lite klager på samhandling generelt -tilfredshet 
•  Kan vi være sikre på at legemiddellistene er samstemte ? Hva er seponert? Hva er nytt ? 
• Fagsykepleiere fra VVK informerer ved neste anledning om egen virksomhet 
• Kommunene oppfordres til å melde fagutviklingsbehov til 

samhandlingsavdelingen/Steinar 
• NLSH sine representanter formidler god kontakt med kommunene. Om ønskelig tar vi 

imot hospitanter. 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy kommune 
Deltakerne 
Klinikksjefene 
Overordnet samarbeidsorgan 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
17.01.2017 

  
Erfaringsmøte "ytre" Salten  - Bodø - referat fra møte 17.01.17 (utsatt 
høstmøte 2016) 
 
Tid: 13:00 – 15:15 
Sted: Nordlandssykehuset G-fløya 
 
Tilstede: 
 
Bodø kommune: Sverre Rasch, Marit Larsen, Mona Karlsen, Trond Skårn, Kirsten Willumsen 
og Arne Myrland 
Meløy kommune:Stein Laastad og Ann Iren S. Ueland 
Beiarn kommune:Elisabeth Lilleeng 
Gildeskål kommune:Anne-Grete Mosti 
Røst kommune:Åse Munkvold 
Værøy kommune:Ikke tilstede 
NLSH: Olaug Kråkmo (til 14), Øystein R. Johansen (til 14:45), Nina Jensen, Elin Brattøy, 

Anniken Evjen, Mette Moe, Tone Bentzen, Monika Eriksen, Hanne Marit 
Brenden, Tove Hvassing, Lene Pedersen, Birgitte Cetin, Astri-Marie M. 
Blegeberg, Ian Dawson og Stian Molvik. 

 
Agenda 
 

1. Nasjonal tvisteløsningsnemd – hva kan behandles der og hvordan er rutinene. Jurist 
Eystein P. Larsen. 

2. Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser innen psykisk helse- og rus. Status i 
kommunene 

3. Nasjonal Helse- og sykehusplan – orientering om prosess i NLSH. 
4. KOLS – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. KOLS-koordinator Birgitte Cetin, NLSH 
5. TBC – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. TBC-koordinator Elin Brattøy, NLSH 
6. Status utskrivningsklare døgn – varsling i 2017 
7. «Kommunerunden» - avvik 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



8. Eventuelt 
 
 

Nasjonal tvisteløsningsnemd – hva kan behandles der og hvordan er rutinene. Jurist 
Eystein P. Larsen. 

 
Gikk gjennom vedlagte foiler. Spørsmål oppklart. Gå inn på Tvisteløsningsnemdas sider for å se 
andre saker som har vært til behandling. 
 
https://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/tvistelosningsnemnda 
 

Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser innen psykisk helse- og rus. 
Status i kommunene 
 

Beiarn kommune: Samarbeid/integrert i AD somatikk. 
Bodø kommune:Vil etablerte KAD psykisk helse og rus i et botilbud med heldøgns bemanning 
(VT 14 – prøveordning med evaluering etter 3 og 6 mnd)  Oppstart beregnet  innen 1.2. 2017.  
Gildeskål kommune: Samarbeid/integrert i KAD somatikk. Ved behov kan det vurderes å bruke 
annet ledig rom på Gildeskål Bo og servicesenter.  
Meløy kommune: Samarbeid/integrert i KAD somatikk.  
Røst kommune: Samarbeid/integrert i KAD somatikk. 
Værøy kommune:? 
 

Nasjonal Helse- og sykehusplan – orientering om prosess i NLSH. 
 
Steinar orienterte kort om denne og at arbeidet i denne fasen har fokus på Lofoten og 
akuttkirurgien og fødetilbudet. I tillegg noe om arbeidet for å få etablert PCI-senter i NLSH, 
Bodø. 
 

KOLS – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. KOLS-koordinator Birgitte Cetin, NLSH 

 
Birgitte gikk gjennom viktige samhandlingspunkt knyttet til pasienter som er i behandlingsforløp 
i kommunene og spes.helsetjenesten. 
 
Reinnleggelser, som generelt bør unngås, kan reduseres i stort omfang om en har riktig fokus i 
behandlingen: 
 
Fysisk aktivitet 
Ernæring 
Skape trygghet for pas og pårørende  
 
Nevnte tiltak gir livskvalitet og lengre liv. 
 
Første året i prosjektet ble reinnleggelser redusert med om lag 40%. 
 
Mye handler om å gjøre pasientene trygge. Etablere tverrfaglige ansvarsgruppe. De bør sitte i 
kommunen. Medikamenter ikke det viktigste. 
NLSH kan bidra – dog må dette tilpasses ressurssituasjonen – i opplæring av helsepersonellet ute 
i kommunene. 
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Denne pasientgruppen har en tendens til å «falle mellom to stoler». Viktig at pasientens totale 
situasjon blir vurdert og at riktige tiltak blir iverksatt. Her må flere sentrale aktører som fastlege, 
institusjoner, hjemmetjenesten, miljøarbeidertjenesten og andre samarbeide tett. 
 
Pasientene har ofte mange diagnoser, men ha «pasient- og ikke diagnosefokus». 
 
Ofte ikke ressurssterke pasienter – for svekket til å kjempe for egen sak/situasjon. 
 
Spørre pasienten om hvordan hun/han har det/opplever situasjonen sin. 
 
Særdeles viktig å tenke på at opplæring må videreføres i den enkelte kommune. Kompetansen 
må flyttes internt og pasienten flyttes tikl nytt/endret omsorgsnivå. 
 
Viktig at noen/helst en i kommunen «holder tråden» - koordinator for pasienten. 
 
 

TBC – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. TBC-koordinator Elin Brattøy, NLSH 

 
Elin redegjorde for status. 
Medikamenter er viktig. Det blir utarbeidet en aktiv og krevende behandlingsplan. 
Flyktninger en utsatt gruppe. 
Også familiegjenforening utsatt. 
Husk at det er en sykdom m stigma. 
Bruk henvisningsskjema fra folkehelseinstituttet 
Sentralt er samhandling spesialisthelsetjenesten – kommunehelsetjenesten.  
Lange behandlingsforløp fra 6 mnd til 2 år. 
Viktig å hindre at smitte spres. 
+/- 10 pasienter i NLSH sitt område 
Alle kontroller/behandlinger i forhold til TBC er gratis/ikke egenandeler 
 
Kan bidra med veiledning/kompetansebygging om behovet skulle oppstår. 
 
Godt samarbeid med kommunene som har flyktningemottak. God kompetanse i disse 
kommunene. 
 

Status utskrivningsklare døgn – varsling i 2017 
 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) ønsker kun en årlig gjennomgang av statistikken. Dette 
følges av NLSH. Kommuner som ønsker månedlig tilsendt får det.  Bodø, Meløy og Gildeskål 
ønsker månedlige rapporter. 
 
Rapport pr. 31.12.16 sendes nu kommunene for gjennomgang. Viktig at statistikken som legges 
fram for Overordnet samarbeidsorgan er korrekt. 
 
Nordlandssykehuset gjør tilsvarende intern kontrollsjekk. 
 
Det er forståelse for at Nordlandssykehuset må ha en «brutto og netto» kolonne mht til døgn som 
registreres. 
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«Kommunerunden» - avvik 
 

Oppsummert kan en si at samhandlingen Nordlandssykehuset – kommunene er godt og basert på 
gjensidighet og gode dialoger. 
 
Det som fortsatt «klusser det litt til» er forhold knyttet til utskrivning av pasienter som er i behov 
for kommunal oppfølging. 
 
Dette reguleres av tjenesteavtale og forskrift/lov. 
 
Situasjoner som ble beskrevet: 

 
• Pasient kommer uten at epikrise eller tilsvarende dokument følger med  
• Pasientens funksjonsnivå ikke optimalt beskrevet – ikke gode nok sykepleierrapporter 
• Det registreres økning i antall utskrivninger i helger 
• Det hender at sykehuset drøfter nivå på den kommunale tjenesten som skal ytes med 

pasient/pårørende. Dette skal ikke skje. 
• En kommune opplyser at de blir negativt omtalt av sykehuspersonell. Det skal ikke skje. 

Ansatte på sykehuset skal være nøytrale og ikke uttale seg på en måte som kan oppfattes 
negativt. 

 
Nordlandssykehusets kommentarer/vurderinger 
 

• Pasient, som er i behov for kommunale tjenester, kan IKKE forlate sykehuset før aktuelle 
kommune har meldt fra om at det er i orden. Det understrekes at kommunen på sin side 
så snart som mulig etter at melding om utskrivningsklar pasient er gitt, skal følge opp 
med svar til sykehuset. Det er til tider «delay» her som bør unngås. 

• Pasient som er i kommunal omsorg/annen tjeneste SKAL ha epikrise eller tilsvarende 
dokument med seg ved utskrivning. 

• Laboratoriet v. Tove Hvassing tilbyr hospitering. Svært gode erfaringer med det. 
Kommunene kan melde seg til henne. 

• LMS  v. Lene Pedersen – kommunene kan delta på ulike lærings- og mestringskurs. 
• Viktig at kommunene «kvitterer» med navn og at PLO-meldinger er mottatt 
• Savner samarbeidsmøter – veldig viktig i forhold til enkeltpasienter 

 
Innspill fra Meløy kommune 
 
Ønsker etablert et IKT-forum. Mange felles utfordringer. NLSH tar innspillet videre. 
 
Erfaringsmøtene – evaluering 
 
Innspill fra Bodø kommune. 
Møtene er viktige, har nu vart i 5 år – bør evalueres med henblikk på innhold og deltakelse. 
 
Tas opp på neste erfaringsmøte i alle regionene 
 

Side 4 av5 



Eventuelt 
 
Stian Molvik orienterte kort, og delte ut – informasjon om LMS tiltak «Selvstyringskurs og 
prosesslederkurs. 
 
Oppsummering 
 
Nyttig møte, og veldig godt fremmøte og mange gjensidige innspill. 
Nordlandssykehusets repr. tar med seg disse i det videre samhandlingsarbeidet. 
 
Kommunerepr. oppfordres til å melde avvik til Samhandlingsavdelingen  dersom sykehusets 
ikke forholder seg på riktig måte i forhold til avtaler/forskrifter/lover. Kun gjennom slike 
meldinger kan vi forbedre oss. 
 
Nytt møte til våren. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Steinar pp 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Fauske, Hamarøy, Saltdal, Sørfold, Tysfjord og Steigen 
kommune 
Deltakerne 
Klinikksjefene 
Overordnet samarbeidsorgan 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/2728/SPP 
 

Dato: 
16.01.2017 

  
Referat fra erfaringsmøte med kommunene i indre Salten/Fauske - 16.01.17 
(utsatt høstmøte) 
 
Sted: Fauske Helsetun 
Tid: 11:00 – 14:00 
Tilstede 
 
Fauske kommune:  Wegar Horn, Lene Gulstad, Jorunn Nilsen, Marianne Eriksson, Curt R. N. 

Hansen, Hilde Sørensen, Nils-Are Johnsplass og Kari Breimo 
Sørfold kommune: Trine Lise Jensen  og Siri Slettmyr 
Saltdal kommune: Tor Helge Ramsvik, Therese J. Kvæl og Omar Aardal 
Steigen kommune: Lisbeth Faltin og Monica Hjertø 
Tysfjord kommune: Morten Aspaas’ 
Hamarøy kommune: Ikke tilstede 
Nordlandssykehuset: Stian Molvik, Ian Dawson, Cecilie Vasset, Elin Brattøy, Birgitte Cetin, 

Kristin H Solberg, John Arild Saksenvik og Monika Erksen 
 
 
Agenda: 
 

1. Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser innen psykisk helse- og rus. Status i 
kommunene 

2. Nasjonal Helse- og sykehusplan – orientering om prosess i NLSH. 
3. KOLS – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. KOLS-koordinator Birgitte Cetin, NLSH 
4. TBC – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. TBC-koordinator Elin Brattøy, NLSH 
5. Status utskrivningsklare døgn – varsling i 2017 
6. «Kommunerunden» - avvik 
7. Eventuelt 

 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



 
 
1. Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser innen psykisk helse- og rus. Status i 
kommunene 
 
Fauske kommune: Ønsker å etablere KAD i et selvstendig tiltak m miljørettet fokus. Inntil 
etablering nyttes KAD somatikk. For øvrig er en arbeidsgruppe i indre Salten hvor alle 
kommunene er representert i sving for å konsolidere de kommunale tilbudene.  
Sørfold kommune: Samlokalisert med KAD somatikk. 
Tysfjord kommune: Kjøper KAD somatikk i Narvik. Går mot etablering på Drag i samarbeid med 
Hamarøy kommune. 
Steigen kommune: Samlokalisert med KAD somatikk. 
Saltdal kommune: Samlokalisert med KAD somatikk. 
 
2.Nasjonal Helse- og sykehusplan – orientering om prosess i NLSH. 
 
Steinar orienterte kort om denne og at arbeidet i denne fasen har fokus på Lofoten og 
akuttkirurgien og fødetilbudet. I tillegg noe om arbeidet for å få etablert PCI-senter i NLSH, 
Bodø. 
 
3.KOLS – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. KOLS-koordinator Birgitte Cetin, NLSH 
 
Birgitte gikk gjennom viktige samhandlingspunkt knyttet til pasienter som er i behandlingsforløp 
i kommunene og spes.helsetjenesten. 
 
Reinnleggelser, som generelt bør unngås, kan reduseres i stort omfang om en har riktig fokus i 
behandlingen: 
 
Fysisk aktivitet 
Ernæring 
Skape trygghet for pas og pårørende 
 
Mye handler om å gjøre pasientene trygge. Etablere tverrfaglige ansvarsgruppe. De bør sitte i 
kommunen. Medikamenter ikke det viktigste. 
NLSH kan bidra – dog må dette tilpasses ressurssituasjonen – i opplæring av helsepersonellet ute 
i kommunene. 
 
Denne pasientgruppen har en tendens til å «falle mellom to stoler». Viktig at pasientens totale 
situasjon blir vurdert og at riktige tiltak blir iverksatt.  
 
Særdeles viktig å tenke på at opplæring må videreføres i den enkelte kommune. Kompetansen 
må flyttes internt og pasienten flyttes tikl nytt/endret omsorgsnivå. 
 
Viktig at noen/helst en i kommunen «holder tråden» - koordinator for pasienten. 
 
4.TBC – hvordan optimalisere samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. TBC-koordinator Elin Brattøy, NLSH 
 
Elin redegjorde for status. 
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Medikamenter er viktig. Det blir utarbeidet en aktiv og krevende  behandlingsplan. 
Flyktninger en utsatt gruppe. 
Også familiegjenforening utsatt. 
Husk at det er en sykdom m stigma. 
Bruk henvisningsskjema fra folkehelseinstituttet 
Sentralt er samhandling spesialisthelsetjenesten – kommunehelsetjenesten.  
Lange behandlingsforløp fra 6 mnd til 2 år. 
Viktig å hindre at smitte spres. 
+/- 10  pasienter i NLSH sitt område 
Alle kontroller/behandlinger i forhold til TBC er gratis/ikke egenandeler 
 
Kan bidra med veiledning/kompetansebygging om behovet skulle oppstår. 
 
Godt samarbeid med kommunene som har flyktningemottak. God kompetanse i disse 
kommunene. 
 
5.Status utskrivningsklare døgn – varsling i 2017 
 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) ønsker kun en årlig gjennomgang av statistikken. Dette 
følges av NLSH. Kommuner som ønsker månedlig tilsendt får det. Fauske ønsker. 
 
6.Kommunerunden» - avvik 
 
Oppsummert kan en si at samhandlingen Nordlandssykehuset – kommunene er godt og basert på 
gjensidighet. 
 
Det som fortsatt «klusser det litt til» er forhold knyttet til utskrivning av pasienter som er i behov 
for kommunal oppfølging. 
 
Dette reguleres av tjenesteavtale og forskrift/lov. 
 
Situasjoner som ble beskrevet: 
 

• Pasient ankommer kommunen uten at kommunen har meldt at denne kan komme 
• Pasient kommer uten at epikrise eller tilsvarende dokument følger med – noen kommuner 

melder at dette problemet har økt i omfang 
• Pasientens funksjonsnivå ikke optimalt beskrevet 
• Personell som jobber med utskrivning har for dårlig kunnskap om kommunens 

beliggenhet og avstand til denne. 
 
Nordlandssykehusets vurdering 
 

• Pasient, som er i behov for kommunale tjenester, kan IKKE forlate sykehuset før aktuelle 
kommune har meldt fra om at det er i orden. Det understrekes at kommunen på sin side 
så snart som mulig etter at melding om utskrivningsklar pasient er gitt, skal følge opp 
med svar til sykehuset. Det er til tider «delay» her som bør unngås. 

• Pasient som er i kommunal omsorg/annen tjeneste SKAL ha epikrise eller tilsvarende 
dokument med seg ved utskrivning. 
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• Det erfares fra sykehusets side at sykepleierrapporter som kommer fra kommunene har 
forbedringspotensial. 

• Sykehuset ber om at avvik i forhold til avtaler/forskrift meldes og sees på som 
forbedringsarbeid. 

• Sykehuset søker å bedre kunnskapen om den enkelte kommune. Det har betydning for 
reisetid og evt. behov for medikamenter med ut. 

 
Meldt sak fra Saltdal kommune: 
 
1. 

- I referat fra forrige møte står bl.a.:  
«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.» 
 
Slik vi oppfattet dette i møtet så kunne dette bety at kommunen ikke er pliktig til å betale for 
evt. utskrivningsklare døgn når epikrise og sykepleierapport ikke foreligger. Men dette er det 
tydeligvis ikke enighet om. Vi kan godt tenke oss en nærmere presisering av hvordan vi skal 
forstå dette. 

 
2. 

- Polikliniske undersøkelser. Hvor snart er det rimelig at vi mottar epikriser fra disse (når de inneholder 
viktige oppdaterte opplysninger om pasientens helsetilstand)?  

 
Nordlandssykehusets vurdering 
 
1) 
Det er korrekt at Overordnet samarbeidsorgan og Brukerutvalget har vurdert og uttalt/vedtatt at 
pasient som er i behov for kommunal tjeneste/omsorg ikke er overføringsklar med mindre 
epikrise eller tilsvarende dokument følger pasient. 
 
Om pasient er utskrivningsklar baseres på en individuell medisinsk vurdering, og har følgelig 
intet å gjøre med om pasient er overføringsklar. 
 
Det er enighet om at pasient ikke skal sendes ut, før nevnte dokument er med. Situasjoner kan 
oppstå som nødvendiggjør avvik. Det må/skal drøftes med kommunen før pasient forlater 
sykehuset. 
 
Vedtakene i Brukerutvalget og OSO, har ingen økonomisk implikasjon. 
 
NLSH sine representanter tar med seg meldingen om at pasienter noen ganger kommer til 
kommunene uten forannevnte dokumenter. 
 
2) 
 
NLSH er klar over problemet, men pr. nu har vi ikke elektroniske løsninger for dette. Jobbes 
med det – talegjenkjenning vil forhåpentligvis forbedre/løse dette. 
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Eventuelt 
 
Stian Molvik orienterte kort, og delte ut – informasjon om LMS tiltak «Selvstyringskurs og 
prosesslederkurs. 
 
Oppsummering 
 
Nyttig møte, godt fremmøte og mange gjensidige innspill. 
Nordlandssykehusets repr. tar med seg disse i det videre samhandlingsarbeidet. 
 
Kommunerepr. oppfordres til å melde avvik til Samhandlingsavdelingen  dersom sykehusets 
ikke forholder seg på riktig måte i forhold til avtaler/forskrifter/lover. Kun gjennom slike 
meldinger kan vi forbedre oss. 
 
Saltdal sin innmeldte sak bør også kunne motivere kommunene til sende inn forberedte 
synspunkter/spørsmål til møtene. 
 
Nytt møte til våren. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Deltakere og inviterte til erfaringsmøtet 
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/917/LAR002 
 

Dato: 
13.12.2016 

  
Referat fra erfaringsmøte i Vesterålen 8. desember 2016 
 
 
Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen 
Tid: 11:00 – 13:30 
 
Tilstede 
Øksnes kommune: Tove Rinde Johansen 
Hadsel kommune: Gry Brun, Mariann Glad, Pia B. Antonsen 
Andøy kommune: Tone Schaug 
Bø kommune: Kurt Dahl, Aina Olaisen 
Sortland kommune deltok ikke 
Nordlandssykehuset: Steinar P. Pedersen, Anita Hagerup, Lena Arntzen, Marit Johnsen, Ann 
Tove Sundbakk, Trine Haugen, Elisabeth B. Jensen, Ian Dawson, Stian Molvik, og Geir 
Brokstad 
 
Agenda 

 
1. Avviksmeldinger i Quest-back – pilot og erfaringer til nå v. Lena Arntzen / Anita 

Hagerup, samhandlingsavdelingen 
2. Nasjonal Helse- og sykehusplan – orientering om prosess i NLSH. Gro Marith Villadsen 
3. Avvik. Steinar P. Pedersen 
4. Status utskrivningsklare døgn. Steinar P. Pedersen 
5. Eventuelt 

 
Sak 1.  
Det vises til vedlagte PP som ble vist i møtet. 
Øksnes og Hadsel har siden september 2016 meldt samhandlingsavvik via en type questback, i 
stedet for å sende avvik inn på skjema vedtatt i OSO. De muntlige tilbakemeldingene fra disse 
kommunene er at de er godt fornøyd med den nye måten å sende avvik på, og at det har forenklet 
avviksmeldingene, og at det kan ha senket terskelen for å gjøre det. 
Kommunene lurer på om man kan legge inn ekstra mottakere av bekreftelse på sendt avvik i 
systemet. Per i dag er det ikke mulig i systemet, men det er sendt en forespørsel til leverandør 
om dette kan la seg ordne.  
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Fra sykehusets side er man fornøyd med at man har fått i gang questbacken av flere grunner. En 
av de største forbedringene er at man har fått «spisset» avviksårsaken bedre, og man kan enkelt 
lage gode statistikker som viser med større tydelighet hvor avviket ligger.  
 
De øvrige Vesterålskommunene er invitert inn som en utvidelse av piloten. De fremmøtte ga 
inntrykk av at de ønsket å delta i piloten, og det vil bli sendt ut en invitasjon om kort tid. Før man 
inkluderer de øvrige Vesterålskommunene må man evaluere piloten sammen med Hadsel og 
Øksnes, slik at man kan legge inn forbedringer for neste «runde». Det vil sendes ut en invitasjon 
snarlig, med møtedato rett over nyttår.  
 
Øksnes melder at de har utvist litt smidighet mht å melde samhandlingsavvik knyttet opp mot 
PHR-klinikk, på bakgrunn av at klinikken måtte få litt bedre tid på seg til å sette rutinene. 
Tilbakemeldingen fra sykehuset er at avviksmeldingene fremdeles er å anse som 
forbedringsmeldinger, og at kommunen må melde deres avvik på lik linje med øvrige klinikker 
innenfor somatikk. 
Hadsel melder at de savner en behandlingsplan / oppfølgingsplan når pasienten skrives ut.  
Videre meldes det at forskuttering av tjenester fremdeles er en utfordring man jobbe med. 
 
Det ble poengtert i møtet at man må bli flinkere til å benytte «helseopplysninger» når pasienten 
skal skrives ut. En liten dialogmelding er ikke tilstrekkelig ved utskrivning.  
Sykehuset savner tilbakemeldinger på innmeldte samhandlingsavvik. Det må sjekkes ut av 
hvilke kommuner som har besvart / ikke besvart de innmeldte samhandlingsavvikene, og 
tilbakemeldinger må etterspørres. Samhandlingsavdelingen skal følge opp dette punktet.  
 
Sak 2. 
Det vises til vedlagte PP som ble fremlagt i møtet.  
Gro Marith Villadsen, Rådgiver under medisinsk direktør / stab informerte om 
Nordlandssykehusets arbeid ifm Nasjonal helse-og sykehusplan.  
 
Sykehuset har fått et to-delt mandat fra Helse Nord RHF:  
 
1. Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder 

a. innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap 
b. innhold og organisering av fødetilbudet 
c. innhold og organisering av elektiv kirurgi 

  

2. Stedlig ledelse  
Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig 
ledelse ivaretas, jf. foretaksmøtets rammer og kravet om en leder på alle nivå. 
 
Disse områdene skal utredes, styrebehandles og oversendes Helse Nord. Det er et massivt arbeid 
som nå er i gang, med tung involvering av ansatte, samarbeidspartnere, brukere etc.  
På bakgrunn av et ønske om en åpen prosess, er det opprettet en nettside for dette arbeidet :  
« Nordlandssykehuset for fremtiden » . Her kan alle som er interesserte følge med. Arbeidet skal 
ferdigstilles i april 2017. Styrebehandling av punktet om stedlig ledelse skjer allerede tirsdag 13. 
desember. 
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Gro Marith Villadsen vil inviteres inn til vårens erfaringsmøte for å gi en statusoppdatering. 
 
Sak 3. 
Den største diskusjonen rundt avvik ble tatt under sak 1, og det var ikke behov for en ny runde. 
Under sak 3 ble det diskutert kunnskap om hverandre, og hospiteringsløsninger. 
Samhandlingsavdelingen har tilbudt medisinsk avdeling å dekke kostnadene for en ukes 
hospitering ute i kommunene, for 2 sykehusansatte.  
 
Sak 4. 
 
Nordlandssykehuset (NLSH) registrerer utskrivningsklare døgn for alle kommunene. Noen 
kommuner ønsker kun opplyst antall betalingspliktige døgn. 
I statistikkoversikten som NLSH månedlig utarbeider fremkommer, som nevnt over antall døgn 
pr. kommune. I statistikken fremkommer også hvor mange av døgnene for den enkelte kommune 
som det ikke er betalingsplikt for. Årsak til betalingsfritak er også oppgitt. 
Overordnet samarbeidsorgan ønsker en årlig oversikt over antall utskrivningsklare døgn pr. 
kommune og hvor mange av døgnene det evt. er betalingsfritak for. Slik oversikt blir lagt fram 
for OSO i vårmøtet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Lena Arntzen 
Rådgiver samhandlingsavdelingen 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Kommunene 
Fylkesmannen 
KS 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/3545/SPP 
 

Dato: 
13.12.2016 

  
Overordnet samarbeidsorgan - kommunene og Nordlandssykehuset HF 
 
Neste møte i Overordnet samarbeidsorgan er 14. februar 2017 
 
Dersom kommunen/din organisasjon har saker en ønsker drøftet der, ber jeg om at dette meldes 
innen 16. januar. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommune 
Kvinne- barnklinikken, NLSH  
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/262/SPP 
 

Dato: 
11.01.2017 

  
Ledsager/observasjonstjeneste jordmor - Hamarøy, Steigen og Tysfjord 
kommune – referat fra møte 10.01.17 
 
 
Sted:   Nordlandssykehuset Bodø 
Tid:  12:30 – 13:30 
Tilstede: Lisbeth Falltin, Steigen kommune, Torodd Gustavsen, Hamarøy og Tysfjord 

kommune 
 Nina Jamissen, Anita Kvarsnes og Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset 
 
Møtet var kommet initiert av kommunene. 
 
Tema:  vanskelig å opprettholde ledsagertjenesten/observasjonstjenesten pga 

rekrutteringsvansker Jordmødre. 
 
Status: Kommunene orienterte om status. Vanskelig å opprettholde beredskapen pga 

mangel på jordmødre. Har rekruttert aktivt over 2 år – ikke god respons. Tjenesten 
ønskes videreført. Har nyttet jordmor fra byrå. Sykepleiere er i startfasen på 
jordmorutdanning. 

 
NLSH: Redegjorde for «avtalestatus». Ingen uenighet her. Plikten for jordmorberedskap 

er helseforetaket sitt. Dersom kommunene, som det er inngått avtale med – ikke 
kan innfri avtalen/sier opp avtalen – er det små muligheter for NLSH å rekruttere. 
Andre evt. løsninger må da vurderes. NLSH støtter en evt. løsning med lege som 
trer inn i denne beredskapen. NLSH vil kunne gi tilbud om hospitering. 

 
Konklusjon: NLSH er svært fornøyd med at kommunene tar initiativ til tidlig informasjon og 

dialog. Kommunene viderefører ledsager/observasjonstjenesten og vil vurdere/ta 
opp med aktuelle leger om deltakelse. 

 
 Dersom endringer skulle skje, vil partene gjensidig ta kontakt for drøfting av 

løsningsmodeller. 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
K-overlege Jan Håkon Juul, avdelingsleder Desireè S. 
Høgmo, avdelingsleder Svein Høgmo, avdelingsoverlege 
Guri Ingebrigtsen, kommunalsjef Nils Olav Hagen og 
rådgiver Ian Dawson.  
 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/262/SPP 
 

Dato: 
10.01.2017 

  
Transittrom - akuttinnleggelser  psykisk helse og rus - referat fra 
drøftingsmøte 
 
Dato:    9.januar 2017 
Sted:   Nordlandssykehuset Lofoten 
Tid:   10:30 – 11:30 
 
Tilstede:  K-overlege Jan Håkon Juul, avdelingsleder Desireè S. Høgmo, avdelingsoverlege 

Guri Ingebrigtsen, kommunalsjef Nils Olav Hagen, avdelingsleder Svein Høgmo 
og rådgiver Ian Dawson.  

 
Bakgrunn: Ved enkelte høver har det vært problematisk for leger og pasienten/pårørende å 

finne tilfredsstillende løsninger når akuttinnleggelser  innen psykisk helse/rus 
forsinkes pga flyforhold.  

 
Dokumenter: Det var utarbeidet en anonymisert oversikt over antall innleggelser i 2015 og 

2016. Få tilfeller pr. år er i kategorien behov for ekstra bistand før reise.  
 
Status: Vestvågøy kommune har etablert et såkalt transittrom med nødvendig tilsyn hvor 

pasient kan være i påvente av flytransport. 
 
Lokal lege: Henvisende lege/vakthavende lege er medisinsk faglig ansvarlig for pasienten. 
 
Ved tvang: Politiet må bistå. 
 
Vågan : Det er ikke etablert tilsvarende transittrom i Vågan, men har etablert KAD også 

for psykisk helse- og rus. Dette vil i aktuelle situasjoner og ved ledig kapasitet 
kunne nyttes. Vågan ønsker å drøfte mulighetene for bruk av nevnte transittrom. 

 
Vestvågøy: Positiv under forutsetning av at lokal lege i Vågan har det medisinsk faglige 

ansvar for pasienten inntil transporten er gjennomført.  
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Tilsyn: Ved opphold i transittrom forsøker en å nytte den etablerte ledsagertjenesten. Om 
kapasitet ikke er tilstede, vil annet personell utøve funksjonen. Skal tvang nyttes, 
må politiet bistå helsepersonellet. 

 
Konklusjon: Vestvågøy kommune er positiv til interkommunalt bruk av transittrommet. Klar 

forutsetning er at lege fra Vågan har det medisinsk faglige ansvar ved opphold i 
transitt. K-overlege Jan Håkon Juul synes løsningen er akseptabel, og vil snarlig 
drøfte tilbudet med legene i Vågan. Juul varsler tilbake konklusjon til Vestvågøy 
kommune. Det er også viktig å påpeke at Ambulerende akutteam (AAT) kan bistå 
i situasjoner som forannevnt. 

 
 Svært positivt møte hvor alle deltakerne var  løsningsorientert. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Spørsmål? Ta kontakt med:         
Monika Eriksen; Samhandlingskoordinator elektroniske meldinger 
Avdeling for Kvalitet, internkontroll og prosesstøtte, Kløveråsveien 1 
Telefonnummer: 90 85 54 27 
Mail: monika.eriksen@nordlandssykehuset.no 

 

Tjenestebasert adressering av elektroniske meldinger 

Fra februar 2017 vil det gradvis innføres en ny måte å adressere elektroniske meldinger til kommunene. Nåværende 
kommuneadresser som har postfiks PLO (f.eks. Bodø kommune PLO) utgår når tjenesteadressering innføres. 
Helsepersonell må nå vite hvilken tjeneste i kommunen pasienten utskrives til for at meldingen sendes til korrekt 
mottaker. 

Aktuelle tjenesteadresser i kommunene vil være: 

 Sykepleietjeneste (hjemmesykepleie og sykepleietjeneste ved sykehjem) 
 Saksbehandlertjeneste (tildelingskontor, koordinerende enhet o.l.) 
 Legetjeneste ved sykehjem mv. (sykehjemslegetjeneste) 

Ovenstående tjenesteadresser er lovpålagt for alle kommuner. Kommunene har allikevel selv mulighet til å publisere 
flere tjenesteadresser (f.eks. fysioterapitjeneste, rus- og psykiatritjeneste osv.). Antallet av tjenesteadresser som listes 
opp ved søk i DIPS vil derfor variere fra kommune til kommune. 

Automatisk og manuell adressering av elektroniske meldinger 

DIPS adresserer automatisk tjenesteadresse for de fleste PLO-meldinger. Dersom «Svarknappen» benyttes for 
melding sykehuset mottar fra kommunen, adresseres svarmeldingen automatisk tilbake til avsenderen.   

Dokumenter/elektroniske meldinger som manuelt må adresseres til tjeneste i aktuell kommune: 

  «Epikrise» (sendes som kopi til tjeneste i kommunen) 
  «Spl. Sammenfatning» (sendes som hovedmottaker til tjeneste i kommunen)  
  «PLO SPL Utskrivningsrapport SO (edi) NLSH» (for Nordlandssykehuset) 
   Alle nye dialogmeldinger (f.eks. «PLO Forespørsel») 

Hva er forskjellen fra tidligere? 

«Kommunenavn» uten PLO skrives inn i søkefeltet for «rekvirentsøk». Huk av for «organisasjonsnavn». Trykk 
«Søk». Velg aktuell tjenesteadresse meldingen skal sendes til. 

 

 

 

 

     

 

 

Tjenestebasert adressering av elektroniske meldinger er en liten endring med stor betydning for hvor 
meldingen havner i kommunen! 

                                                                                                                  

Lær mer om 

«Tjenestebasert 

adressering» på 

PULSEN 
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