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Si
de  1 



Leder M=møtt – F-
forfall 

  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune M 

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Marion Celius, Helse og omsorgsleder, Hadsel kommune M – til 14:15 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune M 

Eirik Andre Hopland, rådmann Hamarøy kommune M 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune M 

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

  

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Paul Martin Strand, adm.direktør Nordlandssykehuset M 

Trude Grønlund, klinikksjef Rus/psyk.klinikken M 

Olaug Kråkmo, klinikksjef Medisin M 

Eystein P. Larsen, juridisk rådgiver M 

Tony Bakkejord, klinikksjef Hode/bevegelse M 

Kari Bøckmann, rådgiver medisinsk direktør M 

Gro-Marith Villadsen, direktørens stab M 

  

Brukerrepresentant  

Carl Eliassen M til 14:30 

  

Arbeidstakerrepresentant  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund M 

Gry Berit Alvenes, LO F 

  

Fylkesmannen  

Yngve Osbak M- til 12:00 

  

KS  

Guri Moen Lajord M – til 14:15 

  

Universitetene  

Bodil Svendsgård, Universitetet i Nordland F 

Arnfinn Andersen, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø M 

  

Andre  

  

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten F 

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Lena Breivik, sak 20/2017 M 

  

Overlege Erling Simonsen, sak 25/2017 M 

LIS-lege Kristoffer Endresen, sak 25/2017 M 
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Agenda: 
 
15/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
16/2017 Godkjenning av referat fra møtet 13.02.17 
17/2017 Nasjonal Helse- og sykehusplan – rapport pr. 2.3.17 – kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder 
18/2017 Dialogmøtet 2017 – tilbakemeldinger – forslag til endring 
19/2017 Nordlandssykehuset – strategisk utviklingsplan. Toppdokumentet 
20/2017 Pasientforløp Psykisk helse og rus – rapport fra klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 
21/2017 Innspill til samarbeidsutvalget mellom kommunene/KS i Nord-Norge og Helse Nord RHF 
22/2017 Samhandlingskonferansen 2017 – program – orientering 
23/2017 Revidering av Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtalene. Status. 
24/2017 Etablering av ungdomsråd – oppnevning av medlemmer 
25/2017 Bredspektret antibiotikabehandling i kommunene 
26/2017 UiT – Norges arktiske universitet – orientering om helsefagutdanninger 
27/2017 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre saket 
28/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre aktuelle saker 
29/2017 Referater 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
15/2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

16/2017 Godkjenning av referat fra møtet 13.02.2017 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
• Referatet fra møtet 13.02.17 godkjennes, men med korreksjon (sak 12) at forbedringsnettverket 

ikke er nedlagt i Lofoten, men fortsetter uten medvirkning fra Nordlandssykehuset. 
 

17/2017 Nasjonal Helse- og sykehusplan – rapport pr. 2.3.17 – kirurgisk akuttberedskap og 
elektiv kirurgi med berørte fagområder 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med at OSO er holdt løpende orientert om framdriften i prosjektet, 
og er svært tilfreds med vedtaket i Helse Nord sitt styre 18.04.17. 
 

18/2017 Dialogmøtet 2017 – tilbakemeldinger – forslag til endring 
 
Saksbehandler: Nils Olav Hagen 

Side 3 av8 



 
 
 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Dialogmøtene er viktige for Nordlandssykehuset og kommunene. 
2. Det er registrert at det fra kommunesiden har vært noe misnøye med innhold og 

selve dialogen i møtene. 
3. OSO ønsker å bidra til forbedring, og henvender seg derfor til regionrådene med 

forespørsel om alternering av møteansvaret. Eksempel: 
2018 – Vesterålen 
2019 -  Nordlandssykehuset 
2020 – Lofotrådet 
2021 – Nordlandssykehuset 
2022 – Salten regionråd 
 

4. Regionrådene bes svare innen 1. august om slik alternering kan gjennomføres. 
 

19/2017 Nordlandssykehuset – strategiske utviklingsplan. Toppdokumentet. 
 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO ber om å bli orientert om det videre arbeidet med strategisk 
utviklingsplan i neste møte 13.06.17. 

2. OSO tar for øvrig saken til orientering. 
 
 

20/2017 Pasientforløp Psykisk- helse og rus – rapport fra klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 
 
Saksbehandlere: Lena Breivik, Bodø kommune og Lena Arntzen, Nordlandssykehuset. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. KSUet har utarbeidet en rapport om forutsigbare og helhetlige pasientforløp 
inkludert ansvarsavklaringer mellom kommune og sykehus. 

 
2. OSO anbefaler at rapporten sendes til Nordlandssykehuset og kommunene i 

Nordlandssykehusets opptaksområde for forankring.  
 

3. Rapporten skal ligge til grunn ved utarbeiding av samhandlingsmodeller/avtaler 
mellom alle kommunene i Nordlandssykehusets opptaksområde og 
Nordlandssykehuset HF. 
 

4. Merknadene som fremkom under OSOs behandling innarbeides i endelig rapport. 
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21/2017 Innspill til Samarbeidsutvalget mellom kommunene/KS i Nord Norge og Helse Nord 
RHF 
 
Enstemmig  

Vedtak: 

 

1. OSO viser til vedtak i samarbeidsutvalget Helse Nord/KS datert 24.2.17. 

2. OSO viser også til eget vedtak i sak 40/2015. 

3. OSO mener det «regionale nivået» må ta systemansvar for etablering av 
adekvate/aktuelle samarbeidsorganer i regionen. Som eksempel vises det her til 
Samhandlingsforumet som Helse Nord driver på en svært god måte. 

4. Utover forannevnte har ikke OSO ytterligere innspill til saken. 

 

22/2017 Samhandlingskonferansen 2017 – program – orientering 
 
. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar programmet til etterretning og vil anbefale kommunene og helseforetaket 
til bred deltakelse. 

2. OSO ønsker fort ettertiden at det blir færre innlegg og bedre tid til plenum.  
 
 

23/2017 Revidering av Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtalene. Status  
 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

1. OSO viser til orienteringen om arbeidet i KSUet. 
2. OSO ber om at saken om avtalerevidering legges fram i første høstmøte.  

 
24/2017 Etablering av ungdomsråd – oppnevning av medlemmer 

 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

1. OSO er svært fornøyd med fremdriften i arbeidet vedr. etablering av Ungdomsråd 
ved Nordlandssykehuset. 

2. OSO påpeker viktigheten av geografisk spredning mht representasjon i 
Ungdomsrådet. 

3. OSO inviterer leder av Ungdomsrådet til møte i OSO så snart det er mulig. 
 
 

25/2017 Bredspektret antibiotikabehandling i kommunene  
 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
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1. OSO viser til grundig informasjon om saken, og anser det som svært viktig at 

kunnskap om risikofaktorer knyttet til antibiotikabehandling blir distribuert bredt i 
aktuelle miljø. 

2. Det er under etablering en PILOT  i Bødø som OSO ønsker videre kunnskap om. 
3. Fagmiljøet med NLSH utarbeider en prosedyreveiledning for bruk i kommunene. 
4. Fagmiljøet på NLSH deltar på fagdagene i Lofoten og Vesterålen høsten 2017. 

25/2017 UiT - Norges arktiske universitet – orientering om helsefagutdanninger 
 
Representant for universitet, Arnfinn Andersen vil gi en orientering om virksomheten som  
har aktualitet for OSO. 
 
Hans foiler vedlegges som særskilt referat. 
 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
26/2017 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre aktuelle saker 

 
Stikkordsmessig kan orienteringene oppsummeres slik: 
 
Beiarn kommune:  
Legevakt(LV) samarbeid med Bodø Kommune. Rykker ut ved rød respons. 
Inst.plaser. Legger ned 5 plasser - men etablere 7 omsorgsboliger. 
 
Gildeskål kommune: 
LV - rykker ut, men tett kommunikasjon med AMK. 
Institusjonsplasser redusert med 6 langtidsplasser fra 2016.  4 korttidsplasser + 1 KAD 
etablert. Omsorgsboliger med heldøgnstjeneste. Styrket hjemmetjenesten. 
 
Bodø Kommune : 
Praksis at anestesilege fra NLSH rykker ut ved rød respons. 
Ingen formell avtale, men omforent. Sølvsuper i bruk fra 2014. Full drift i 2015. 338 
institusjonsplasser. Planer om økning i 2020. 
 
Hamarøy kommune:  
Sykehjem med 32 plasser. Lagt ned avd. m 8 plasser i sommer. Reåpnet.  
Gammelt sykehjem - arbeidstilsynet krever renovering av bygg eller nytt.  
LV - felles. m Tysfjord og Steigen. Rykker ut ved behov.  
Blålysbygg på Innhavet under planlegging. 
Kommunen etterlyser opplysninger om hvordan oppnevning av medlemmer til Nordnorsk 
samarbeidsutvalg for helseutdanning skjer.  
Orientering om dette vedlegges referatet. 
 
Fauske kommune:  
Uniformert bil for utrykning - uten blålys. Rykker ut v. behov vurdert av lege. Er i pilot mht 
bakvaktsordning for leger. Bygger blålysbygg. Ferdig 2019. Forhandlinger m Saltdal mht 
deltakelse i LV. 
Inst.plasser:  hatt 8 dobbeltrom. Stengt 4 fra jul. Ambisjon om å stenge de 4 siste. 
Øke m 11 Institusjonsplasser fra årsskiftet i nytt bygg. + omsorgsboliger. Startet utredning 
ny demensomsorg. Åpner i Sulis. / Sagatun 
 
Vågan kommune: LV-bil. Rykker ut. Ikke blålys. 
Instplasser: vedtatt å bygge lokalmedisinsk senter. Øker med 15-16 korttidsplasser. Folk 
ønsker å bo hjemme. Demensomsorg utfordrende. Satser på trygghets/velferdsteknologi. 
Satser på korttidsplasser. 
Vestvågøy kommune: 
 IKL  - kriterier for utrykning. LV-bil. Lav terskel for utrykning. KAD ligger i IKL og den er 
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IKL. 
50 plasser for demente. Redusert med 4 plasser. 
VVS m korttidsavdeling. 
Bo- og service 53 leiligheter. 
Dagsenter for demente. 
Status quo de siste 2 år. Også opptatt av velferdsteknologi slik at pasient kan bo så lenge 
som mulig hjemme. 
Forsterket Omsorgsboliger med bemanning for psyk/rus planlegges bygd i nåværende 
handlingsplan (2017 – 2020). 
 
 
Vesterålskommunene 
Ingen info. 
 
Øvrige kommuner som ikke nevnt ble det ikke gitt info om. 
 
  
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
27/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre aktuelle 

saker 
 
 
Driften:  balanse i økonomien.  
  
Fristbrudd : vært blant de dårligste - nu på et greit nivå. Ikke nådd 0. Ligger nu på 2.4 %. 
Mengden 1-5 dagers forsinkelse.  
Ventende/venteliste - god jobbing. 
 
Januar 2016 over 10000 på vent. Mars 2017 6500 ventende. Fokus på de lengst 
ventende. 
 
Henvisninger skal. Vurderes i løpet av 10 dgr. 
 
Psykisk-helse og rus:  akuttpsyk tlf etablert. Hatt problemer m løsningen. Noe skyldes 
tekniske forhold. Kun ment for leger/helsepersonell som sitter m pas som skal ringe. Ikke 
for pas/pårørende.- Lager et notat som vi sender ut. 
 
PCI - muligens til styret i HN i april eller mai. Forventer samme innstilling som i forrige sak. 
 
Nyfødtintensiv:  Midt, Vest og Helse Nord satser på å drive videre som idag. 
 
Orienterte også om politiske besøk. 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 

28/2017 Referater 
1. Brev til gravide i Lofoten 
2. Sommerdrift fødestua i Lofoten 
3. Invitasjon til kommunene – innspill OSO-saker 

 
Enstemmig  
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Vedtak: 

 
1. Referatene tas til orientering. 
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Det helsevitenskapelige fakultet 
UiT Norges arktiske universitet

Møte Overordnet samarbeidsorgan OSO
Nordlandssykehuset
19 april 2017

Arnfinn Andersen
Seniorrådgiver
Det helsevitenskapelige fakultet



Det helsevitenskapelige fakultet

• Stort, ressurssterkt og komplekst (40-45% av UiT)
– 8 institutter
– 1000 ansatte
– 3000 studenter

• En nasjonal nyskapning
– Alle helsefag ved samme fakultet
– Avventer nå sosialfag og vernepleie

• Sterkt fokus på 
– Utdanning for samhandling
– Tverrfaglige forskningsgrupper/-satsinger 



27.04.20
17 3

Studieprogram Helsefak
Bachelorprogram (3-årige) Masterprogram (+ 2 år)

• Bioingeniør og Biomedisin Barnevern 

• Ernæring Biomedisin

• Farmasi Farmasi

• Ergoterapi og Fysioterapi Fysioterapi

• Psykologi Psykologi

• Radiografi Folkehelse (Public health)

• Sykepleie Telemedisin og e-helse

(Tromsø, Hammerfest, Harstad og Narvik) Sykepleie

Desentralisert sykepleierutdanning Helsefag (Helsesøster, Psykisk helse og Eldreomsorg)

• Tannpleier 

Videreutdanninger Profesjonsstudier (5 og 6 år)

• ABIKO og jordmor Legestudiet/Medisin

• Krisehåndtering og traumebehandling (UiT Narvik) Psykologi 

• Rus og psykiske lidelser (UiT Narvik Tannlege/Odontologi 

• Om vold og nære relasjoner (UiT Narvik) 

• Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten

• Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjeneste



27.04.20
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Studieprogram ved andre fakultet

• Bachelorprogram (3-årige) Masterprogram (+ 2 år)
• Barnevern Barnevern 
• Sosial arbeid Sosial arbeid
• Vernepleierutdanning (UiT Harstad)

• Videreutdanninger
• Motivasjon, mestring og arbeid (UiT Harstad)
• I migrasjonshelse (UiT Harstad)
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Studieprogram og størrelse           
(relativ nasjonal andel i 2016-tall)

• Sykepleier (261/3477; 7,4%) (NN-totalt 420/3477; 12%)
• Bioingeniør (20/208; 10%)
• Tannpleier (12/102; 11,8%)
• Ergoterapeut (20/188; 10,6%)
• Fysioterapeut (25/271; 9,2%) - økt med 10/år fra 2015
• Radiograf (24/154; 15,6%)
• Tannlege (32/139; 23%)
• Psykolog (31/262; 11,8%) – økt med 10/år fra 2012
• Farmasøyt (25/117; 21%)
• Lege (84/546; 15,3%) – økt fra 2014



27.04.20176

Hvor blir det av de som utdannes her? 
Leger utdannet 1979 – 1988*
• 82% av UiT-kandidater fra nord arbeidet i Nord-Norge
• 37% av UiT-kandidater fra sør arbeidet i Nord-Norge

Leger utdannet 1996 – 2001**
• 75 % av UiT-kandidater fra nord arbeidet i Nord-Norge
• 19 % av UiT-kandidater fra sør arbeidet i Nord-Norge
• 7 % av  Oslo-kandidater (UIO) arbeidet i Nord-Norge

Tannleger 
• 90 % av UiT-utdannede tannleger arbeider i Nord-Norge

*Tollan A, Magnus J. Tidsskr Nor Legeforen 1993.
**Alexandersen Ø et al. Tidsskr Nor Legeforen 2004.



«Mastersyke» eller nødvendig kompetanse?

Diskusjon mellom kortere videreutdanninger og mastergrader.

Behovene i tjenesten meldes å være praksisnære klinisk rettede 
videreutdanninger, mens universitetene har krav om gradstilpasninger.

Det må ikke være et motsetningsforhold her – Helsetjenesten har også 
behov for: 

– Kunnskapsbasert praksis (behandling)
– Forbedringer i tjenesten (forbedringskunnskap)
– Fagutvikling

Vi ønsker å utvikle fleksible løp der praksisnære og kliniske rettede 
videreutdanningsemner kan inngå i masterløp.



Drivere for endring i utdanning og yrke

Statlige reformer og styringsdokumenter
• Samhandlingsreformen (HOD)
• Meld.st. 13 Utdanning for velferd  ”Samspillmeldingen” (KD)
• Helse og omsorg 21 (HO21)  nasjonalt strategidokument

Regionale styringsdokumenter 
• Kompetansebehov i kjølvannet av samhandlingsreformen
• Tiltaksplan 2014-2016  for kompetanseutvikling i kjølvannet av 

samhandlingsreformen  (2013)

Høyere utdanningsstruktur i endring  (høgskoler + universitet):

Kommunestruktur i endring



Satsingsområder utdanning

• Tverrprofesjonell samarbeidslæring
• Kvalitetskultur i utdanning

– Enhet for helsefaglig pedagogikk
– Utdanningsforskning

• Nye studier
– Helseteknologi, ernæring
– Spesialistutdanning leger/tannleger

• Regionalisering av legeutdanningen
– Nordland og Finnmark

• Fleksible studietilbud
– Desentralisert sykepleierutdanning
– Videreutdanningsemner i masterløp



Helsetjenesten i hele Nord-Norge involvert 

– Kommunehelsetjenesten (88 kommuner)

– Spesialisthelsetjenesten (alle helseforetak i HN)

– Fylkeskommunal tannhelsetjeneste

– Apotek

– Privatpraktiserende fysioterapeuter

– Private helseinstitusjoner



Praksis i studiene ved Helsefak

• 1500-1600 studenter i ekstern praksis hvert  år

• > 17.000 studentuker i praksis hvert år

• Store variasjoner i omfang
– Få dager observasjonspraksis ----> 50% praksis

• Store variasjoner i fordeling spesialist-
/primærhelsetjeneste – praksis

• Stort behov for nye praksisarenaer i 
primærhelsetjenesten og i sykehus



Det store paradoks

Det er en uttalt målsetting å styrke kommunene som 
læringsarena for fremtidens helsepersonell – men når 
det gjelder utgifter til praksisundervisning er status:

• Helseforetakene: sørge for – ansvar
– Pengene følger med studentene 

• Kommunene: medvirke til - ansvar
– Ingen penger følger med studentene



Samarbeidet med helseforetakene

USAM

UNN
• Felles utdannings- og forskningsutvalg. 
• Disponerer ca 13 mill årlig til felles utdanningstiltak

Finnmarkssykehuset
• Felles utdanningsutvalg med ca 1 mill pr år

Nordlandssykehuset
• To samarbeidsavtaler – en generell og en for legeutdanning

Helgelandssykehuset
• En generell samarbeidsavtale



Samarbeidsavtaler med kommunene

Strategisk samarbeidsutvalg for Nord-Norge
Felles for Helse-Nord og kommunene i Nord Norge

Samarbeidsavtaler med vertskommunene for UiT
• Tromsø, Sør-Varanger, Alta, Hammerfest, Harstad og Narvik
• Økonomi (samarbeidsmidler, tidl. veiledningsmidler)

Samarbeidsavtaler også med flere mindre kommuner 
• I Nord- og Midt-Troms

Ønsker avtaler med flere kommuner i Nordland
• Arenaer for samspill, drøfte innhold og dimensjonering av utdanning
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